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ءاهلىلاا
dN

تزئتاَ،بروتشنتياًتوراتيأوكان،أحببتالذىحذىروحالى

صدرىفيضختكرتولمافتوتيفيالتوواةحفظعلىكرهئ

ا.عليهونقتالتوراةالهورفضتوأحببتهباللَةفأمنتمفاهيمها،

الأعماقفيالغوصلذةبساطتهعتمتئ،صديقموخدشيخروحالى

...ابصراحةالاحابةتحدَىقبولأسئلتهوعفمتئ

الىلممانهوصدقاستماعهضخعئمرمنحليلمخلَصيراهبالى

...االمعرفةعمقفيالدخول

وكَبُرَتُفتحر3اللَة،منالناسليخيفمتباكياًيصلىكانقسوإلى

إ...والكمالوالمعرفةالمحبةباللَةاكلاني

بوحدانيةالمومنين،منهمالمتقلينأرواحوالىالأحياء،أصدقائيالى

ممرةالقراءاتهذهأهدىجميعاَ،اليهم،والانسانالكونوبوحدةللَةا

معهم.الطويلالنقا!ق
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التوجيه

وأعقدبلالعقولهمالأعِنةوإطلاقالقراعة،علىيجرؤونالذينإلى

خوف.

.الغابرةالقرونوثنيةعليهمفرضتمايتحذونالذينالى

اانهمخلفيةمنخوفدونوالفهمالمناقشةعلىيجرأونالذينالى

العتيق(الوثي

لهمفصؤرهالدمنوأخافهمالدعقالتفكوسطحيةلعبتهمالذينالى

بهمامزبصأعدواَ

سخرةلحسابهافاصتعبدتهماليهوديةالوثنيةالتعاليمضللتهمالذينالى

يعرفوا(أندونلمأربهاوحيشتهميدروا،أنودون

مراسم(أوطقوسأوعقدبلاوكمالهاللةبوحدانيةيرمنونالذينالى

!والكونالانسانبوحدةالمرمنينإلى

كهنةمنأنفسهمتحويلعلىيجرؤونالذينوالقساوسةالكهنةإلى

ويمزقون،المطلوبالجذرىالتغيرفيحدثونالحقيقياللةكهنةالىأوثان

...تخريفوبلاعقد،بلا،الحقيقيباللَةالايمانتخفياليالوثنيةسحف

ذلك.كراللَةيكنلمووكمالوجالوخ!وحقونورمحبةة،دثة
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مةالمقلى

صفحةعلىالمكنوبللتحذيربكقرابعدالممئزقارئيدمتما

فيذكرتهمالذينمع6لكذوصنَفتقراركأخذتقدالخارحية،الغلاف

بداخلك،الحرففعلمسروليةتحئلفيحنبكعلىذنبكفأصبحالتوحيه،

وسهلاًواهلاَالمراحعمنالكئكلعنالتفتي!قعناءدونوحدهاتوراتكخذ

عقد،وبلاوببساطة،سويةنناققالسمحاء،الكونيةالمعرفةرحابفيبك

تنقيةبهدفوذلك،المسيحىالدينفيتركهالذىوالوضم6ليالتورالفىص

كونيةكمثاليةلهاالاعتبارورداليهوديةالوثنيةرواسبمنالمح!يحية

السواء(.علىالأرضضعوبولجميعالأديانجيعفيتكونأنتستطيع
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واللّهالانسان

أحاسيسه.وعبرعقلهداخلالأصئلةتحركت،الانسانوعىمنذ

ولشعوره،ناحيةمنلتعاصتهسبباَكان(النعمة-)اللعنةهذهفالعقل

بهلأننعمةهو.أخرىناحيةمنالمخلوقاتمنغيرهعلىالتفؤقبسعادة

دونها.وماالالوهةبينالوسيطالكائنالانسانكان

،فوقالما:الثلالةالث!اقوليةالابعادمعرفةالانسانحاولبه

.دونوالما،والوسيط

المثللموعا،الغيبلمعااللة،:فوقالما

.المحسوسوغرالمحسوسمن!كثلهوماالانسان:الوسيط

عليهاومافيهامابكلالطبيعة:المادون

علىيسعىالذىالوحيدالكائنأنهالانسانأدركالعقلبواسطة

بطونهاعلىمنهاالزاحفةالحيواناتكلأنحينفيشاقولمطباتجاهالآرض

اشكالها-ممختلفوالمائياتوالأحماكجيعهاالطيورقوائمها،علىالدابةأو

إلا،أفقيباتجاهتسعىجميعها...برمائيةأونهريةأوكانتبحريةوأنواعها،

.!عامودىفباتجاه:الانسان

والتمافيأالفرقهذالماذا

نعم.باليهيد:؟المخلوقاتهذهجيعييولوحيةتث!بهليولوحيتهأليست
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المادةفيالتوخدحدالىبعيد،حدالىتتشابهالكائناتجميعفخلايا

.الكائناتهذهلجميعالخليوىالنسيجذلكفي.مماالمكونَة،

البيولوحيةالناحيةمنواحداَ!كرن!كادالتكومحقالمادىالجوهر

حسدياَ،فرقأليسالحيةالكائناتوسائرالانصانبينفالفرق،الصرفة

بالطبع.مادياَ،

،الحياةعليهوتضفى،تحركهالىالروحعن.ممعزل،الانسانيفالجسد

،المادىالكيمائيوالزكيب،الكائناتسائراحسادالخليوىتكوينهلثه

نبيلة:ا!لسماةأعضائهأنسحةتركيبانحتى.الاثنينعندنفسههو

اعضائها.تركيبيغاوولاوظيفتها،واختلافأنواعهاعلىوالغدد،الدماغ

اليالمحييةالروحعنوالفدد.ممعزلالاعضاءهذهجعأخِذَتْفلو

ةكأ!أوكالمطرقةتفهمها،ولاالحركةتفعل،ألاتمجردلكانتتحركها،

حرمحعهاسببتعرفأندونعنها،الخارحةالمحركةالقوةبقدرةسَحركا-لة

تحركها.هدفتدركأو

.المخلوقاتسائرعنالانسانميزتالئهيالمحييةالقوةنوعيةإن

العاقلة،القوة:فكانتمفاهيمهحسبكلتصميتهاالىالفلاصفةوعمد

كماواحداوالمطلوبالتسمياتمن.اغ..الدافعةوالقوة،الحافظةوالقوة

وأ،احتماعيحيوانأوناطقحيوانوالانسان،العاقلالانسان:كان

مننهايةلاماإلى...عريهمنيستحيالذىالحيوانأوثائر،حيوان

صائرعنيمئزهوماالانسانمعرفةإلىتسعىاليالمفاهيمطروحات
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مقامفأينبذاتهيعقللاالجسددامفماالتمييزأسر!كمنفأين،المخلوقات

منهأالعاقلةالقوة

االدماغليالبعضيقول

حفظمكانالاخلاياهوليستالجسد،منحزءالدماغولكن

بفناءيفنىالدماغوهذاالآ،ليسالحاحةحينإليهاوالعودةالمعلومات

له.المحييةالروحتركلدىالجسد

القلبافييقولكانالقديموالبعض

خلالمنوانمابذاتهاظهرلااليالروحفيهوالمنطقىالجوابأن

وقد.الحياةيسمى.ممظهربوحودهافيتلألرفيه،فعلهاخلالومنالجسد

Fluideالحياتيالسيالالبعضس!!ا vitalالآخرالبعضوحماهاالمرئى،غكل

تأتيومنهالسكناتجيععليهلَسحلالذىالمرئيغرالحياتيالهيولمط

...المفاهيموتنبثقالمدارك

قبلمصدرهاعنوالتفتيقمعرفتها،الانسانحاولالخفيةالقوةهذه

ا..لهتركهابعدمألهاومعرفةالجسدفيحلولها

.المخلوقاتسلالردونالانصانبهاخُم!-نعمةلعنةالعقلكانهنامن

والعكى،بالمعلولوالعلةبالمسببالسببرب!الانسانهذافحاول

بذاته،الأزلمطالكائنفرضيةكانت،الادراكعنعحزهوأفام.بالعكى

المعلولة،غرالعلَةشيء:لاوبضرهشيءكلبهالذكأ،الكاملالداثم

والنهايةاالبدايةحدودبلاالكمال

r?
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مرارةكانتثابتةقناعاتالىالتوصلنيالمعرفيالعقلعحزأمام

تزالاولاالانسانأتعستالياللعنة

الىوالتوصلكنههاالىالتعرف!ستطعلمالئللقرةحهلهوأمام

،أخرىناحيةومن،رغائبهحسبلتسضرهابهاالتحكموبالتالميأصرارها

قوىالىمنظورةوغررملموسةطبيعيةقوىمنأخطارها،درءلكيفيةحهله

عنللتفتي!قاضطرههذاكل،منظورةوغرملموسةغعرورائيةوماطبيعية

الخالق،يخافولايخيفضيء،كلعلى!سيطرالذىالقوى،بذاتهالكائن

منهناكماالى،يموتولاويميتابةيُعطيالذىالحي،المخلوقغرو

...والتسعينالتسعاللةبصفاتفقالواحداَالبعضلهاوضعتصميات

ثهس،منالطبيعيةقوىنحوالاولالايمانىالتوحهكانهنامن

المعتقداتتدرحتثم.المرئيةالقوىمنوغرهاوانهارومطر،وقمر،

شاملةواحدةقرةفيالقوىتلكحصرمنالنهايةفيبدلافكانوتعذدت

امنحوتبمعأعلنالذىالاولوالتوحيد.عاقلة،دائمةوفاعلةكاملة

سبقوهالذينلافكارمنعكساَمظهرأالاليس.(.مقا-1354)372

نهات.وكذلكبدا!هتعرفلممقفلدائرىخطفيبعدهتوالراوالذين

الانسانان:المقولةكانت،الانسانخلقالذانحتميةخلالمن

فيلرغاثبهوتحقيقاَامانيهصورهعلى،ومثالهصورتهعلىآلهتهأوالههيخلق

لاوبمضيئة،العدممنكلهاوالمرحوداتالانسانخلقفالتة.بخالقهالشبه

بزمن.تحقيقهاروتبط
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شكلها،وغئرالمخلوقةالموحوداتهذهوأخذالمخلوقالانسانفأتى

حميععلىسلطتهومارس،خالقهتقلهدلطوتفنَنتربهيبها،وأعاد

بوحودها!معريفهمها،ولايحسَهاالئالمطلقةالسلطةمقفداَالموحودات

بقوانينهاومجخمهاويفحئرهالهدركهاأندون

خلقفلنقلأوللآلهةأوللالهالوهميالانسانهن!كا+ظقمن

لذاته!الأنسان

يمثلونأوكلثلللانسانمنعك!هي)نماالالهةهذهأوهالالفهذا

المعطياتوبمختلفالمحالاتجميعفيSupermenالكاملالمتفوقالانسان

والزمانية.المكانية

تلكأوالديدايستطيعه،الانسانيصتطيعهلاوما،يستطعهلموما

الآلهة.

مسيطرةقدرةبوحودالبضرىالعقللأمانيتحقيقهوبالذَفالاكلان

،والمكانالآنوفيوالكيفالكمفيمقدرتهتتعدى،دائمةكاملةفاعلة

له.ارضاءوبالتالمط

شيءكلمعرفةفيبالطمأنينةيشعرهنانالاعقلفياللةفوحود

تحقيقفيالانسانعن!وليلدفاث!يء.كلعلىالسيطرةوبالتالمط

والقدرةالمعرفة:معحزتى

المطلقالخرهوةاللة

والزمانالمكانحدودوبلاالمطلقةالدائمةالقادرةالقوةهووالذَ

؟-15
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بالقوةالاكلانمنأ،ابدلاذاتهوامامالطبيغةامامالانسانعحزتجاه

المقولاتهذهأفلاكفييدورماوكلالمطلقوالخررالمطلقةوبالمعرفةالمطلقة

.الثلاث

هذهاستعطافانالانسانظنالمزحرحة،الاكلانيةمسرتهوني

الصلواتكانتهناومن،لذلكيهيئهاأوله.ممساعداتهايضعرهالقوى

تسترصهالالههذاانظنعلىوالنذورات،والذبائحوالتقادموالتضرعات

لحظة،كللطقرارهيغكلبهوكأنى.والذبيحةوالتوصلوالصلاةالتقدمة

واتخذسبقمالتعديلبالتدخلوملزمأمحتاراًليدوحديدةذبيحةكلوأمام

.حديدةملحقاتواصدارقراراتمن

؟الايمانهذالماذا

؟للانسانصورةالالههذالأنأليس

بالمدحوئوْخَذ،الجميلالكلامكان،أيا،الانسانيسزضيألا

والثناءأ

مُهديها؟علىكان،أيا،الانسانقلبالهديةتقربألا

ماويُسرة-سضيهماروضيه:للانسانصورةهوالالهفانهذاوعلى

وفيلحظةكلفييمارسها-نرالولاالدينبدأالايمانيةالوثنيةبهذه!بهيُسز

.مكانكل

لابكمالوالحيوانوالانسانالاشياء!خلقبذاتهكاملالخالقلدا

ا...تخطئلا6لهابذكاملةلغايةوبناءك!هى
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نظمخلالمنثىممومتهاوحعلالأبدوالىواحدةمرةالعوالمخلق

أسباب.فتتكامل،دَوازنومركبة...رباعية،ثلاثية،ثنائية،أحادية:عد!دة

تكامليةتوازنيةضمنهذاكلشكلها،وتغئرفنائهاأسبابلطبقاثها

أ...طلقة

لهاوحعلثطومتهااسباليذاتهافيلهاأوحدالاولىالحليةخلقفيوم

بذاتهاتدركأندونأرادهالغايةبناءالابد،إلىمثيلاتهاتنتجذاتيةذاكرة

لحدثفعلهاوهدفوحودهاهدفالخليةهذهأدركتولو،لذلكسببأ

الكوني.الترازنواختلالتغير

فيضهو،الخالقمشيئةكمالعننلالجالخلقفيالكمالهذا

شىء.كلفيالكمال

زالتلا،المقولةلهذهالضمنيةمعرفتهامعالحاضرةالأديانلكن

تجاههشعائرهاومماريركاملاَبهتومنالذىالالهفيالمعتقدوثن!ةتمارس

الوقتنف!وفيالكمالهذاإلىيتوحهونالناسفنرى.ناقصالهوكأنه

عنهم.الخطرلدرءأولرغائبهمفيسخرونه:منهمواحدوكأنهمعه!تعاملون

لالسببينلثةبايومنالانسانانأى.الاكلانبفائيةالمقولةكانتهنامن

لهما:ثالث

لركبةتحقيقاً)ما

لخطردفعأأو

فلكيهماافييدوروما
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وماوالصوموالصلاةبالتضرعاللَةالىعلحأالانساناننرىلذلك

ولايخضاهخطردفع!يدحينأو!سشطعهلمأمرتحقيقرر!دحينذلكالى

بذاته.دفعهيستطيع

ح!لااقرعواالتعابر:ووضعالمقولاتلذلكالانسانوفلسف

لكم"

"...1تجدوا"اطلبوا

"...الاؤيدنكمفكرتم"إن

1،(لقدميكموقَأعداءكلأفعيمينىعناجلسلربيالرب"قال

مياهإلىيربضنى،خضرمراعليشيءيعوزنيللاراعن،،الرب

"...!يوردنيالراحة

عصاكلانثيئاًأخالىلاالموتواديليسرتإذا"أ!فاَ

."يرعياقط...وعكازد

...والجملوالتعابرالكلماتمناغ

ماء؟...قطرةلتطلبمرةالحقلصنابلركعتفهل

التصخر؟...خطرلتدفعيومأالكونأضحارصامتهل

مصرها؟لتغئرالحقلزنابقتومئلتهل

قوتها؟يعطيهاصادحةلهترنَمالعصافرلأنهل

امه؟ترضعهل!كيالطفللأنهل

بكى؟كلمادائماَطفلهاالحكيمةالامترضعوهل
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صورتهاعلىشاءهاوبكمالأوحدهابكمالالمخلوقاتجميع

أسبابلهاهيأمنها،توصئلوبدونمنة،دونالحياةدورةلهانطموبكمال

استمرارها.

مشيئتهبكمالالايمانهوالحقيقيوالإكلان.الخالقعظمةتكمنهنا

المشيئة.هذهلكمالوالاطمشًانوالوثوق

الخطرودفعالرغائبتحقيقمنطلقمنأى:الإيمانوثنيةمنطلقمن

امتدادأإليهالتوحهونُطمَالقوىجميعبهفحُصِرتباللَةالاولالايمانكان

الالهفكرةلهراقتالذيابراهيمالىوصولأ،الانسانيالتاريخعمقمن

الوثمكانثمومنلها،نفسهونسب،لنفسهونسبهالها،فتحئسالواحد

.الأديانمنلحقهامنبهفدمغتاليهوديةأتقنتهالذى

انماالاسماء،منشابههماأو،يهوهالوثىالاله،بالانسانالايمانهذا

ذاته،فعبدذلكنسيثمنفسهخلقالذكطالانسان،الالهبالانسانلممانهو

إ...الايمانويذعىالمخلوقالالهأمامينحئهذهالعقلغفلةفيوتراه

الذىالوثنالالههذايهوهوماباللَة،اليهرديةاممانكانالمفهومبهذا

واحدةلفئةمتحئزعنصرممطإلهإلا،العنصريالقومىالطابععبادتهأخذت

الح!عوب.منغيرهمدونفقط،لأجلهموحدالبشر،من

منواحدةلفئة،الدائمالقادر،،الكاملالكونربيكونأنايعقل

غرها!دونالبثمر

عنصريأ؟اللَةيكونأنأيعقل
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إلىامتدتوثنيةصناعة،بحتةانسانيةصناعةالالهكان)ذاالا

لتحقيقتسخرهالذىالالههذالفكرةوتحضستبها،فأمنتاليهودية

إ...بهالمالعاضعوبلاقناعوعملتمأربها

العقلغفلةوفي،الاديانبقيةفياليومالىواصتمرالوشمبدأهنامن

..إ.اليوممنهابعديستفقلموطويلاًدامتالئ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحلقمافىية

خربةالارضوكمانت،والارضالسماواتافةخلق"لي.البدء

وتالالمهاه،وجهعلىيرلىاللةوروحظلمةالفمروجهوعلىوخالعة

ابوو.ل!ننورلعكننةا

ححن.ابورانافَةووأى

دعاهاوالظلمةنهارأالنورالةودعاوالظلمةالنوربينافةولمل

لهلأ.

واحداَ.oيومباحو!نمصاءو!ن

...وماهماهبينلاعلأويكن.Allوسطليجلديكنفةاوثال

لانماَ.يومأصباحو!نساءو!نمماء.الجلداللةودعا

وكانمساءوكانوثجراَ...وبقلأعضباَالاوضيتفَةlوتال

لثأ.uaيوماح

والليلابهاربينيفملالسطءجلدليانواريكنانةوتال

و!ن...العظيمينابوريناللةلعمل.وسنينوأياملأوتاتولكون

رابعاَ."يوماَصباحوكانمساء

وباركها...والاعاكوالطرالزحافاتالخاسىاليومفياللةخلقثم

.الارضووحوكأوالدباباتالبهاثماللةخلقالح!ادساليوموفي

21

http://www.al-maktabeh.com



صورته:علىالإنساناللةخلقاليومهذاأ!عروفي

..."خلقهموانثىزكراَ.خلقهاللةمورة"على

واخفعوهاالارضواملأواواكثروا"اثمروا:فموقالوباركهم

يدديحموانكلوعلىالسطءطرووعلىالبحرسكعلىودسلطوا

وجهعلىبزرأيبزربقلكلاعطييهمتلىانياللةوتال.الارضعلى

ولكلطعاماَ.لكمل!كونبزرأيبزرثجرثمر:ليهثجروكلالارض

حيةنضليهاالارضعلىدابةوكلالسطءطروكلالارضحهوان

".كدلكو!نططهأ.اخغرعشبكلاعطيت

المحومليالمحهولرغجنودها.وكلوالارضالحماوات"لاكملت

اللىيعملهمنالسابعالومليلاس!زاحعمل.اللىيعملهمنالسابع

عملهجمحمناسؤاحلعهلأنه!تذسه.السابعالعوماللَةوبارك.عمل

.الاولالاصحاحتكوينخالقاَ".اللةعملالذي

صفةالبدا!ةفياللةفاعطتالحلقعمليةالتوراةاستهلتالماديةبهذه

النور".لكاننور"ليكناللةوقالحاء:)ذالكمال

عندللزمنوحودفلا.الفعليكونتكونعندماالالهيةالارادة

عندمتلازمانوالفعلفالمشيئة.الفعليكوناللَةيشاءفعندما.الالهيةالارادة

الىيحتاجفالفعل،الانسانعندأمازمن،إلىيحتاجلاالمث!يئةفتحقيق.للَةا

عندما،خاصةالحقيقةهذهيتناسونأوالتوراةعلماءوينصى.لتحقيقهزمن
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)رادتهبأنيعرفونلاألعقهمالبضر،بئخلاصفياللَةارادةعنخدثون

ذاته؟بحدالفعلهي

الصردأثناءرويداًرويداَتضعفأنتلبثلاهذهالكمالعظمة

نور...""ليكنيقولاللةفهاالخلقلعمليةالتوراتى

أيقوللمن

خبل؟بهكمننفسهيحادثكانهل

الحديثأكانمنمع

القولكانلغةبأية

ثم؟خربةكانتيخهاوالارضيسخلهالقولعلىحاضرأكانمن

داثماَ؟القولتسبقوالارادة،بالارادةتحقققدوالفعل،للقولحاحتهما

..حسن".ابوراناللة"ورأى:التوراةوتتابع

بحاحةالدأنيعيهذافهلوتفكوهفعلهنتيحةتأملاللَةانيعئ

حسنأهوفعلهماأنليعرفللتأمل

حسنهوالفعلذلكأنفعل،الىالارادةتحقيققبليعرفيكنالم

كينونتهأقبل

اللة؟عندحنةبأصلهاالأرادةتكنالم

عنهأمنبثقةأليست

منالتعحبثمالعملنتبحة:دراصةلسببينيكونبالشيءالتأمل

فيإرادتهلأنالح!ببينلهذينيحتاجلافالد.المحدثالجمالنتيحةحدوثه
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اللة)نأخرىناحيةومن.التأمللهذابحاحةبالتالمطوليستكاملةالخلق

ذاته.بحدجالعنهيفيضماوكلكاملفئاضجمالذاتهبحد

بيناطة"لصل:الخلقلعمليةالأولالتورأ-لياليومينتهىأنوقبل

للاَ".دعاهاوالظلمةنهارأالنوراللةودعاوالظلمةالنور

الح!مىتكونانقبلوالليلالنهاريكونأنالكاتبلاءهكذا

دورانعنينحمانوالليلالنهارأنيومهاالكاتببالعنغفلوقد

قبلولدتليتكحاليليو،ياعليكاللةرحمةالثمس.حولالارض

العلمي.الخطأهذاحنبتهلكنتالكاتب

:المياهوحهعلى-سفكاناللَةروحأنالكاتببالعنغفلكما

فصنورايته؟توقجمنهيالكونشعشعانيةأليست3فيضههوالنورأليس

اذأ؟الظلمةتلكأتتأين

خلق،مالتأملويعودواليابسةالمياهخلقاللَةيتابعالثانياليوموفي

فيستحسنه.

لمووالاشحارالنباتاللَةيخلقأنالكاتب-سيد،الثاكاليومولط

عقلمننتاجهماوالثمرفالاخضرار.لتكونصُمتقدالشمستكن

الث!حريهئمماذابعد.بدأقديكنلمالكلوووفيلإنإذ،زمانهسبقالكاتب

وعلاقتهمابعدهما،اوقبلهماالشمىاوالشحر،قبلالثمراوالث!رقبل

ذلكسيلاحظمنيهثم...لاالعلمىالامرهذااليخضررى...بالتحلل

بعقله؟لابقلبهيقرأوالمومن
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.السمواتفلكفيالكواكبوبقيةال!ثمستظهر،الرابعاليوموفي

وكيفليدأكيفمذته؟هيكمتوراتيأيومأال!ثس!هذهتأخرتلقد

لملوللتعاسةويا،ظهرتانهاالمهئممنها،ابهاماًاكثرأحوبتهااسئلةك!هي؟

بعد!.فيمايضوعلثقاءوياتظهرإ...

الزاحفة،أصنافها:بحميعالحيواناتالخامساليومفياللةويخلق

جميعها.الذويباركهاوالاحماك،والطائرة،والبرمائية،والمائية

الارضووحوشوالدباباتالبهائمللةاخلقالسادساليوموفي

طعامأ.الأخضرالعثلهاوحعل

على،اللحومأكلعلىتعؤدقدالحيواناتهذهبعضتكنلميومها

أنهأو،حساباتهمنفحقطتالمسألةهذهالكاتبعنغفلتأوليدو،ما

فيجمعهابعدفيماليستطيععصمب،احملةالحيواناتجميعفتكونذلكتعئد

!.الحملوالذئب،الشاةالاسديفزسفلانوحفلك

"ذكرأ:صورتهعلىالأنساناللةخلقالسادساليومنهايةوفي

وباركه".خلقهالثهمورةعلى.خلقهموانثى

اينلنايذكرولااللَةهذامونثلنايذكرلاالكاتبغفلةغمرةفي

؟دورهوماالمونث؟هذاكان

والتأملوالخلقالوحودمتعةتشاركهانثىدتةانيعىهذا.،.فهل

فيثنائية؟-.أنثىونصفهرحلنصفه:وحودهفيمزدوجاللةأنأو..و.
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الكائنأنف!فيالمخلوقاتجميعفيتكونلاالىالثنائيةهذه؟!..وحدة

اللَة؟فيتكرنلالماذااذأ

والسومرىالبابليالأدبلطالموحودةالخرافيةالصوروهذه

صورةاو،فتاةالآخرونصفهاحمكةنصفهاكاثناتتجحتدالىوالمصركط،

تعودوهضيةعقليةصورجيعهاالاسد...الانساناوالنسر،الانح!ان

فيحاءكماصحتانوالفرضية،الخلقعلىالعقلمقدرةإلىبأصلها

...الجنسالمزدوجاللةصورةعننسخةالاليست،التوراة

ويحدد."..الارضواملاْواواكتروا%ثمرو%":الانساناللَةوليارك

الكائناتجميععلىويسلَطه،غذاءحنسهمثلبزرأليزرالذىالنباتله

فلمبزرأتبزرلااليالنباتاتمنوغيرهماوالموزالبطاطاوأما،المخلوقة

غفلةوالفطورأالنباتاتهذهأتتأينمناللإنسانكغذاءالمولفيذكرها

بعد؟نعرفهالمصحيةلآسبابمنعأمتحريمأممقصودة

وقذصه.فباركهالسابعاليومنيفيسزيحالمسكينالإلههذاويتعب

بعينيأخذهالذىللإلهالثيءتخصيصمعروفهوكماالتقديس

ممَدصاً،بدورهفيصبحالشيءذلكعلىالمقدسةذاتهمنفيضفيالاعتبار

الابع؟اليعاللةقذسفلمن

؟اليوملذلكتقديسهفيتوخهلمن

...فيهعمللاعطلةيومهوالسابعاليومالاكثار،تعيوالمباركة

للإنتاجسببهيراحتهإنأحديقولنفلا.بركةوبلاإنتاجبلاأنهيعي
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اليومعطلةبفضلهيالاسبوعأيامحنىكلوإنيليهالذىالأسبوعي

...ابعالما

لماذامنهاتلقائياًفتتقدمىعملهشهدتاليالأياماللةل!اركلملماذا

الحلقأعمليةمنتعبهلااللة!سزيح

زمانبينهمايفصللامتلازمانوتحقيقهاالالهيةالارادةاننقللما

والمكانالزمانعواملعننلأدجهومعروفهوكماوالتعب..؟.مكانولا

الفعل؟منوالانتهاءالشروعلدى

يأكله،ضعيف،تعوبألهفهواالإلهتجعلانالتوراةتريدهكذا

كأىفهو.دفعاتعلىإلاالكونخلقيستطيعفلا،للراحةفيحتاجالزمان

الاصلية؟الإنسانصورةهوأليس...اعملهليستطيعالعملءيجزىانسان

منهمرتبةأعلىهومنلىاٍشوحهأنعليهلتحتمكذلكاللةكان)ن

متواليةخلقدلَة،الانسانىالخلقعمليةخلالمنولتحئمفيعبدهالألوهةفي

...اتنتهيلاالألوهةمن
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الانسانخلق

الإلهالربأنكيفالتوراةكاتبفيخبرناالانسانخلقعميةأما

صورنا،علىالانسان"نعمل:قالبعدماالارضترابمنأدمحبل

حية.نفساَآدمفصار.حياةنسمةأنفهفيونفخكشبهنا..."

جبله.كلياللىأدمهاكووفعيثرقاَ.عدنجنةالالهالرب"وغرس

وثجرة.للأكلوجيدةللنظرشهيةشجرةكلالارضليالالهالربوانبت

الإلهالرب..أوصى"00".والشر.ايخرمعرلةوشجرةالجنةوسطليالحماة

للاوالثرالحررمعرلةشجرةوأماكلاًتكلالجنةشجرجمغمنقائلاَأدم

..."تموتموثاَمنهاثكليوملأنكمنهالكل

ليسميهاالسماءوطيورالحيواناتجميعلآدماللةأحضرأنبعدئم

إمرأةيكونأفلاعهأحدوأخلىسبلالاَعليهوقع(«الوحدتهعلىأشفق

جسدأويكونانلامرأتهوللتصقو(مهأباهالرجليوكلذلكتائلاَ

"...و!ق!ه!ننوكافاوا!اَ.

قال"أحقاَ:للمرأةوتقولالارضحيواناتاحيلوهيالحيةتأتيثم

ثمرجمهعاًالامنهانكلالمرأةفاهالتالجة؟ثجركلمنلكلالافةا

فةابلتمودا،لن:للمرأةالحعة!الت.نموتئلاالجنةوسطليالتىالثجرة

والثر"اطرعارلينفهكاولكونانأع!كطنفتحمنهلكلانيومأنهعالم
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فأكل.رحلهاوأعطتالث!حرة،منفأكلت،المرأةوصدتت

لنفسيهماوصنعاتنأوراقفخاطا.عر!انانأنهماوعلماأعينهمافانفتحت

النهار...هبوبعندماشئياَالرليصوتحماعهمالدىااختبأثممأزر

ليصوثكممعثلقالأنت؟أينلهوقالأدمالإلهالرب"لنادى

هل.عريانأنكأعلمكمنلقال.واختبأتعريانلأني!خضعتالجنة

منها..."تأكللاأنأوععه!تكالتىالثجرةمنأكلت

الحيةاغراءبسببالمعرفةشحرةمنكلاأنهمااللَةامحشافولدى

الب!ئمجميعمنانتملعونةهذا،لعك"لأنكقائلاَ:الحيةاللةلعنلهما،

ايامكلثأكلينوتراباَثسعينبطكعلى.البريةالوحولقجمغومن

حهاتك"

بالوجع،حملكأتعابأكثر"تكثرأ:للمرأةبقرلهلعنتهأردفثم

"...أولاداَلللىين

دعودحتىخبزأ!أكلوجهك"بعرق؟آدمعلىغضبهحاموصث

ثعود."+الترابوإلىترابلأنكمنها.أخذتالتىالأرضإلى

بس!ببك،الأرض"ملعونة:فقالاللعنةمنتسلملمالأرضوحتى

و!أكللكلنبتوحس!وفوكاً،حياتكأيامكلمنهاثأكلبالتعب

..."الحقلعضب

عارلاَمناكواحدصارقدالانحانهوذا"...:الالهالرليوقال

ويأكلأيفأالحياةثجرةمنويأخ!يدهيمذلعلهوالاَنوالشرالحر
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اللىيالأرضلمملعدنجنةمنالإلهالربلأخرجهالأبد.إلىويحها

الثاك.ا!صحاحتكوين(.(.هنها.أخد

،الانسانخلقلعملية6ليالتررالسردخلالمن

وسطفياليالشحرةمنالأكلبعدمأدمأوصىيوماللةانيلاحظ

ولايعقللا،انسانشيكانآدمانأىوالثرالحرمعرلةش!جرةالجنة

بلاللحظتهوهوالأشحاربين!كلئزأنعليهفكيف،معرفةبلاانه)ذكليز،

كلئز؟ولا!عقللامنعلىالوصئيةتجوزهلثمعقل،

؟تكونمنوعلىالحالهذهفيمسووليتهمدىوما

مخلوقاتهأمعسيحصلمسبقأ.ممايعلماللةيكنالم

يسأله؟أندونهوأينيعلمألاأنت؟أينآدمسأللماذا

؟عريانانكأعلمكمنيسألهثم

أ.منهاتأكللاأنأوصيتكاليالحمحرةمنكلتوهل

الوحود؟فيدورهاهووما؟الحيةبأفراللةيعرفألا

غاية؟ولأيةخلقهاالذىومن؟المعرفةالحيةعلَمالذىمن

بأهومنتركا؟منواحداَحسداَليصراالتصقاحينوحواءوآدم

مهJهىومنمنهماكل

يوملأنها،،المرأةتش!مللماللَةوصيةاننلاحظأخرىناحيةمن

للحيةحمعتيومفهيبعد،أوحدتتدتكنلم،بالوصيةآدمأوصى

عنهاتنتهولمبهاتوصَلملأنها.ممعصيةتأتِلمالمحرَمةالشحرةمنوكلت
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عن.مسرولةواعتبرهاعليهاوكضبلعنهاالالهالرباننرىذلكومع

أحد...اليهاانتباههاطفتلموعنهاتسمعولمبهاترصَلمو!يةتنفعذ

؟تعرفولاتمتزلابعدحاهلةوهىطعمهااصتساغتكيفثم

ىأمنطقحة،حواريةبلغةحواءمعتكفمتالحئةان،الملاحظومن

منطقفيها،واحدةبلغةويتفاهمانككالمانكاناوالحيوانالانحانان

أويتحاوران!تحادئانكانالفةفبأيةو)قناعوححة

.للإنسانالالهيةالوصئةغايةتعرفكانتالحيةاننرىكذلك

ذلكأعرفتفكيف

الالهي؟المنعفكرةمرامعرفتوكيف

ضحرةمنالجساقطةالثماراحدىمنكلتقدهيكانتهل

رغماًالمعرفةالىفتوصتلتمنه،غفلةوفي،بذلكالرليعلمودون،المعرفة

الأبد؟الىالزاليكلاللعنةفينصببهافكانالصدفةوبطريقعنها

كانماوعرفتأسرارهوأمينةالذعندذكيةصكرتكلةكانتأنهاأم

إ.أربابهنبأسرارأعلموالسكرت!اترريده،

فما.المعرفةطريقالىأرشدتهوإنماالانسانتخدعلموتكذبلمالحيَة

اُسنَتْأولماذا?أوتكبتهالذىالجرموماذنبها

عنالجهلتجلوأنوأرادتيعلمهلمماالانسانعفمتالأنها

الخكلأفاعلأيلعنأالناموسمعفموأيلعنالأنبياء؟6!لعنبصكلته؟

حاتك"أيامكل!كلينولراباَثسعينبطنك"على:بقولهللَةاولعنها
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كسائرعليهاتدفيقوائملهاكانتهلللأفعىالالهالربلعنةقبل

منهأفضلولكنهاويدانرحملانلهاكالانسانكانتانهاأوالحيوانات

الانسانمنأفضلوهي،وتقنعوتحاورتحادثفهي؟المعرفةفيسبقتهلأنها

الذينالملائكةأحدكانتألعفهااليها،منهوأسبقمعرفةمنهأقدملانها

اللَةأأصراريعرفون

والثمرالعثمبتكلالحئاتولكن،معروفللزابالحيةكلان

هذهمفعولانتهىفهلالطيوروليوضالحيواناتصغارتلتهمانهاكما

الأصل؟فيتكنلماللعنةهذهانأمالزمنمرورمعاللعنة

منوزوحتهخاطالذىأدمالىولنعدلعنتهافيومصيبتهاالحئةلنترك

بعضهماأأمناعتحيا؟فممنعورتهما.يسزماالتينأوراق

منيستحيالذىالوحيدالحيوانلأنهالمحتمعمن،يستحيالانسان

احتماعيأ.حيوانأكرنهعريه

عارياَ،الانصانخلقالذىهولأنهوارداَليسالخالقمنالاستحاء

وخلق،ذاتهبحذعيبالعيبخلقلآن،أمامهأواللَةعندعيباَليىوالعري

لجماله.واتمامالخلقكمالهوعارياًالانسان

المعرفة؟شحرةمنأكلتماهلاللَةويسألهما

ذلكأيدرىألا

بيضوالتهمتالثمرفأكلتالزاببأكلعليهادعااليوكالأفعى

يكتفيلموثانيةاللةأمرالانسانعصىكذلكالحيواناتوصغارالطيور
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الطيورولحومالحيواناتلحومكلالىعمدبلالأرضنباتبكل

وغكلهمااوالأسولك

حاهل!عاحزأرب

لاءأولمالمنويتعئديشاءمنيولهمتمزدانسانأم

ساذحأ،حاهلاً،الانساناللةيريدهلالذهنالىيتبادرآخروسوال

هذاقيمةفما)يجاباًالجوابكانف!ن؟يعرفولايستشعرولايميَزلاأهبل

خالقه؟عنيعكسهاصورةوأىالانسان

ولاالآخرالجن!يجهلوهوالأرضويملأويتكاثر،يتباركوكيف

ذاته3عنيمئزه

أليىالمحةأنحوالانسانارتكبهذنبفأىنفياَ،الجوابكانوإن

بحت؟عقلانيمعطىهوباللَةالايمانأليساللَة؟يلتمىبالعقل

حيواناتأنإذلئة،بايومنالمخلوقاتجميعمنوحدهالعاقلفالانسان

..إ.رممانيةشعلالرأيةتجاههتمارسولاللَةاوحودتعقللاجميعهاالأرض

...إلهمإلهلاالعقولوفاقدووالمحانين

أثناءأونومهأئناءفانه،صحوهفيبالئةالمومنالعاقلالانسانحتى

إلهبلابهيمةكأيةويصبحللَةباالايمانقدرةيفقدالعقليةملكاتهتخدير

ا.ويستحهويتأتلهاليهيسمو

أله.لاالفلفلهدين

ايمانلاالص!وبدون
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طافةكبرتفكلماالفليا...الابمكهولاللهالابمكوافضل

اللهلهكم!الايمانلانلهالله،الايمككلركلماالاسنيعالطعلىالص!

علىالضهفلرةنمتوكلماالصضرة.الصولئسئطيعهلالئلرهو

بحدفكلليالنهكدل.فالرخال!!هلوجودالابمككبركلماالاسنبعالط،

لتصميملهناء،الكونلهذاوأوجدالالد،والىولحدةمرة!كونخلقذثه.

ولابشريغل!حدهالاولهطمةالشمررينه،السهلبء،بخطىلاكدل

الأسبالي.ونطيلمظهرهافلسمةحولمهماغالنها!ر!!ىبصل

منه!فيضانهإذكمالاإلايحدثلاالمطلقالكامل

منكلهعلىفتعاقبهالانسانعقلتلغىأنالتوراةتريدذلكومع

ذلكأنلويحدثماذا:السوالنفسهكاتبهايُكففلموالمعرفةضحرةممرة

المعرفة؟ضحرةلرةكلالىيعمدلمواللَةامريعصلمالانسان

؟التوراةهذهستكتبكانتفلمن

؟سيأتونكانوالمنجميعأوالرسل

الآصية؟والخطيئة

الدين؟ورحال

؟والخلاص

والنذورات،الآخرةوالحياةالدنيا،والحياة،والخوف،والندموالذنب

الكنيسةوالامجادوالأديرةوالكناسًوالشموعوالبخوروالعطاياوالتقادم

ولمن؟أتكونوكيف3لماذاكلها
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ستكالأمنوعلى؟ستقالمنعلىاللعناتوهِذه

سركبهأمننوحوفلك

اليه؟الحاحةماوالمسيح

المعرفةضحرةممرمنكلهمابعدالحواءوتلكالآدمذلكانلوماذاثم

فعلتهماأويكنضفللةايأتيأنقبلالحياةشحرةمنوكلافوراًعمداقد

علىفينافسهمثلهويعرفأبديأيدومكاللَةيصبحالانسانكانهل

؟دارهعقروفيالالوهة

بعدها؟يميتهأناللَةباستطاعةكانوهل

الانسانمنافسةمنوخافالفرضيةلهذهاللةتحسئبوهكذا

له.المستقبلية

يعرفللةا

يعرفاصبحوالانصان

والمدىوالكيفالكمفيفقطهوالمعرفةهذهفيالفرق

حدودبلامعرفةهىوأزليتهوأبديتهاستمراريتهبسبباللةمعرفة

.والمدىوالكيفالكم

المطلقة.المعرفةهذهبلوغمنلتمكنالبقاءأزليةالانسانأعطيفلو

وهناأبديةكاملةالانسانمعرفةتصبحأنفخافذلك،اللةعرفلقد

فيتساوىالمعرفةشحرةممرمنالانسانأكلأنفبعد.المنافسةخطريكمن

معيأتيالذيالمعرفةهذهكمالفيهوبينهماالباقىالفرقاللة،معالمعرفة
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منمركزهعلىوخوفأللاْمر،الذَتحسئبوهكذا،والاستمراريةالومة

الثانيةالضحرةممارالىكصلأنقبلالانسانوطردالأمرحسمالمنافصة،

.الحياةشحرة:المحزمة

بعرق>>:للإنسانالالهالربلعنةفيفيقرلالتوراتيالسردويتابع

ترابلأنكفها.أخذتالتىالأرضإلىكعودحتىخبزاَتأكلوجهك

كعود."الراببالى

الجنةفيكانالإرض،ترابمناخذيوم،1ا!نسانانالكاتبأنسى

يجبالجسدوانحلالالموتفبعدأالارضهذهمنحزءعلىهيالجنةوان

؟الأرضالىوليسالجنةترابالىيعودأن

يكنلموبعدعُرفتقدالكيمائيةالعلومتكنلمالتوراةكنبتيوم

من85%علىيحتوىالانسانفحسدالاحسام،تحللمختبرات)مخابر(يومها

ترالية.رواسب%اوهالماء

الكبكل؟الجزءالىوليسالصغرالجزءالىالكلننسبفكيف

تعودأالماءوالىأخذتالماءمننقوللالماذا

الكبر؟حزئهالىينسبولاالصغرحزئهالىالانسانينسبكيف

منالقولمنبدلاَتعودالماءوإلىالماءمننقولأنالحرىأليس

تعود؟الزابوالىالزاب

؟الانساننفسفياللَةنفخهااليالروحدورماثم

منه؟نفختالذىالأصلالىخالقهاأالىتعودالا
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وانَااللةأنا:القولويصدقتعردواليهاللَةمننقولأنالحرئأليس

011.راحعوناليه

روحهأنيأوترابيتهفيهىوالكماليةالجماليةالانسانقيمةهل

والجمالالاغراءهل؟يتضمنهلماأوالزابيالهيكللهذاهرالمعنىهل

الجسد؟فيهما

تحركهاليالمحييةالروحبدونالاغرائيةقيمتهوماالجمالهذانفعما

المعنى؟هذاوتعطيه

روحأبلاحسدأمامنسث!عرهإحساسأى

فيامرأةأجلتغازلرومانسيةحلسةفيأنكالعز-فىقارئيتخيل

.باردة..هامدةحثةتصبح.يديكبينمموتوفحأة.لمالعا

والحبأالغزلحلسةتتابعهل

اللحظة3هذهفيضعوركما

لالماذايديكبينوالجسد،حالهعلىيزللميتغر،لمذاتهالجمال

فيهأالأحاسي!مكامنودغدغةومداعبتهوتقبيله،وثهه،لمسهًسابع

عنهأوالارتدادالذعرلماذا

فيه؟للذوبانوتتوقاليهتحمعىللحظاتتكنالم

؟والقرفالائهئزازهذالماذا

عنه؟الابتعادلماذاأعماقكاالىيحرىوتتمناهتشئهللحظاتكنتأما

فيه؟الانصهارتتمنىكنتأما
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؟الصراخلماذا

..منكأ.قريبلآنهوالوشوضةالهص!تفضلللحظاتتكنالم

أالآنإبعادهتريدلماذا

مداسأتصبح.الروحبدونضيءلاتصبحالجميلةالزابيةهذه

بدونها.للأقدام

مناللمىويتقززالشمعنهاويضمرالنظريعافها،نتنة،مقرفةحيفة

...مداناتها!

وإنمالهااحزامأليسوالأحايسالأنظارعنبعيداَالئرىوتُوارى

منها...لكراحة

شىءكلدامفما،محالةلاواقعأمرهوالزابيوتحوَلهالجسدفناءان

بعدالحياةأسعدفماالماء،الىوالماءالزابالىفالزاب،أصلهإلىيعود

الكل.الىالجزءعردةتعيلأنهاالموت

اللةخلقمنفالزاب

اللَةخلقمنوالماء

.الموتلحظةبعدخالقهافيفتتوخدتعوداللةنفىمنهيوالروح

لعنة،6لهاذبحدليستالزابإلىبالعودةللإنسانالتوراةلعنةان

فيوحودهفيهياللةعظمةلأن،للحياةالمرحليالتكاملنعمةهىنماواٍ

عظمتهتأمَلخلالمناللةعلىالتعرَففيهىالعقلوقيمةمخلرقاته،كل

.المخلوقاتفيوقدرته
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نتيحةمسبقاَيعرفاللةكانهل:الذهنالىيتبادرآخرسوال

للتحربة؟آدمتعريض

الشحرةممرمنالأكلبعدم،لهتحذووهرغمدم7انيعرفكانف!ن

ف!نوتطعمهمنهافتكلامرأتهستغرىالأفعىوانالتحربةفيسهغ

تلكلتتمشىءكلوهئأذلكأرادلأنهاللةعلىهىالعصيانصرولية

لهتكونأندونخالقه)رادةأتمقدآدميكونوبالتالي،الارادة،المحمية

القرارإ.تغيرمث!يئة

لاالذىالربهذامن-ستجىضرفأىيعلملاالالهالربكانوإن

علىمجبرهبتمرَدهالذ!المخلرقالانسانعقلأماممعرفتهوتنتهييعرف

...خططهتغير

اوجدوفدالدحدودالنسامحهذاكونههىاللهضمةإن

الححدود.حدوذفيليخطئالاسمانهذا

دانماًيخطئالأسمان

دائمأيسامحوالله

فدلألهيسامحهلإلهبحاجةبصلمالخطأالاسمانابطلفإن

فبه!نساوى

وسفطألوهبنهلبطلت،المسامحةعناللهنوففوإن

بعدها؟منهاتبقىوماذا؟المقولةهذهمنالأصليةالحطيئةفأينبه.الايمان

ممرها؟يوكللامثمرةشحرةقيمةماأخرىناحيةمن
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أممرهيوكللالشحرالبذارلتكثرفقطهيهلعليهاأالثمرلماذا

يغضبالمممارهاأكلمنوحدهالمعرفةتأتيهفقطلئةمخصصةهىهل

فتيبى؟عليهاويدعىفيلعنهاعليها،ممارلاتينةمنيسوع

ينزعهبثمريأتىلافيَ،غصنكلالكزام،وأبيالكرمةأنايقللما

النار؟فيويلقيهأبى

وشحرةالمعرفةشحرة:الجنةقلبفيالمغروصتانالثمحرتانهاتان

ممارهما؟منيأكللموبهمايسوعمرلومصرهماماالأبديةالحياة

منويأكلالانسانيتحرململرالنارفيوتلقياتقطعاأنبالحقأليس

إحدبهما؟

الأولى؟الشحرةمماربدونالحياةقيمةما

الثانية؟الثمحرةبثمارالأمللولاالحياةمنالتاليةالمرحلةقيمةوما

وفبمننا.خالدةودبموهةكاملةهصفةانههى،اللهعظمة

فبمنثاانكماالمصفةنلكمنجزءانناهىالحياةفىالحاضرة

الخلود.ذلكمنجزءانناهيهابصالمسدقبلبة

نعرفهبانناخلالهامنوالشعورفيضهمنللاستزادةللمعرفةنحسعى

منتنقلناوامضةلحظةإلاالموتفمابالخلود.اكلاننايوثقماوهذافنحبه،

رنيتكمنأخرىماديةأشكالالىتتحولترابيتنابعدهانترك،لمعاالىلمعا

به.وتندمجبخالقها،ابةنسمةتتحدحينفي،مخبوءةطاقةذراتها
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العظيمإلهه)رادةمنحزءوانهخالدانهمعرفةفخرأالعقليكفىألا

إ؟الكمامل

ارتكابمنالانسان-سدعفمندائمأحماحأاللةدامماقائليقرل

كلهاالأرضوتصبحالانسانَالانسانُفيأكلفيهيتمادىأنيمنعهوماالثر؟

دمرية؟عدوايخةغابة

يحذعندهمجتمعلالأنالشر،-ستكبلاوحدهيعيشالذكطالانسان

كاياته.علىينافسهأوتصرئاتهمن

هووبالتالمط)المجتمع(الآخرينتجاهالانسانيرتكبهعملهوفالث!ر

أنظمةبشكلالمحتمعيضعهااليالاحتماعيةالحلوكيةللقواعدمخالفة

الانسانداخلمنيأتىفالشر.ذاتهمنلذاتهحمايةوذلكوشرائعوقوانين

كانبه،المحيطةالطبيعيةالعواملالانسانيتقىوكما.خارحهمنوليس

القوانينوحودأوحبالمحتمعوحودفوحوب.نفسهمننفسهيتقيأنعليه

فانالاحتماع،علممفهوموفيككل.المجتمعهذاعلىللمحافظةوالشرائع

الطابعدينيةدولةكانتالأولىالدولةلأندينيةنظمأكانتالأولىالنظم

التأثررلهماليكونإلهيةصيغةوأعطتهماالقوانينوصنتالنظمصنعت

القوانينهذهبانتهاكهالشر-ستكبمنانوقالت،لمالفاعلةوالمهابةالرادع

والآلهة.بهالعقاببمانزالالمولجةوهىالآلهةتجاهورتكبهإنما،النظمويلك

بالحرىفكم،رحمةبلايضربونالقلوبقساةعادةوهم،الحكامكلثلها

بالقصاصالتخويففانلذلكئملون؟اليالآلهةقصوةتكونأنيجب
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مفاعيهضُخمتولكنالانسانيالقصاصعنمكئرةصورةكانالالهي

منخوفأالحرارتكابفتتهيبالثريةالمحموعاتنفوسفيالرهبةيثركي

.القصاصوهولالعقابقصوة

لييدالذيوالالهرالمدئوالالهالغضرب،والاله،المنتقمالالهوصررة

قلبهوترققالهداياوترضيه،والمصائببالويلاتيضربوالذىويسحق

البربرى،الحاكملواقعصورةهيانما،الأضاحىوتسرةوالتقادمالنذورات

كئرفيترتسم،اليومحتى،تزاللاوالئبالنارويحميهبالدمملكهيثبتالذى

اليومية!حي!لهمنيالأرضأمممنالكئرلدىوالياسيةالدينيةالثعائرمن

تجاهورتكبهانمااللة،تجاهالشمرارتكابيس!تطغلافالانسان

.والثواببالعقابالموبمهو)المحتبيماالانصانفانواصتطراداَ،الانسان

تردعلاحقمفعوللهااله!ةقوانينعندهاوليسبالثةترمنلادولوهناك

فالئةالث!ر.ارتكابمنالانسانممنعالئهيالوضعيةقوانينهاانبل،وتمنع

هو،القانونبشكل،والانسان.والثوابالعقابفكرةعن.ممنأىعندها

ويكافئ.ويجازىويعاقبينهىالذى

تبقىفهلالقانونيكشفهالاأعمالهناكمشاثلأ:القائلويشطرد

علىوالثوابالعقابفييتدخللااللةدامماعليهايعاقبومنعقاببلا

؟الأرضهذه

علىيعكسهثمأولأفكرهلط-ستكبهالحعرورتكبعندماالانانان

النتيحةأماللشر.الظاهرةالنتيحةهو)نماعليهمالضررفماحداث.الآخرين
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محوقوةتستطيعولاالثرلمرتكبالباطنالعقلفيقبقىالخفيةا!ية

قوةإلىتتحولأنالىالأكيدولكنء،البطيفعلهالطفتستمرمنه،تأثرها

فعلية.أدانة

فعلىالباطنالعقلوأماالضرفعلظواهرعلىيعاقبفالقانون

العقلداخلفييتفاعليستمرفانهالححرفعلمنيظهرلمفما.خفاياه

يكونفكيفوإلاالثمنودفعالحسابتسديدزمنيأتىأنالىالباطن

لأخيه؟حفرهاالئالحفرةلطالثر-سالأخيقعوكيف؟احملهالسمطابخ

علىمنهاالذاتعلىثراأشذنتيحةإلىداثماَيقودالشر-سفالفكر

المنحلهيإنماالشرررةفاليد،فكرهفيزرعهماالانسانويحصد،الآخرين

،)وكذلك:الكريمةالآيةتقولولألبلالأ.الح!رورةالأفكارحنىيحصدالذى

لأنفحهمإلايمكرونومالها،لهمكروامجرميهاأكبرقريةكلفيجعلنا

errالانعام"يشعرونوما

الباطنالعقلمقدرةمنالبسيطالجزءثمل)نماالواعيجمكزثهفالعقل

للحظته،،العلميستطعلموالي،الخفيةالموخهةالقوىفيهتكمنالذي

الواعيةالأفعالفحميععملها.وطريقةمداهامعرفةالىالتوصلأوتحديدها

يتلقىفالانسان.الباطنالعقلوإيحاءاتوتعليماتلتوحيهاتنتيحةهىنمااٍ

امهبطنفيحنينوهوأحياناَ،وقبلها،ولادتهلحظةمنإَبد،حياتهخلال

ويحفظهاالباطنعقلهيحمخلهاومعلوماتمفاهيم،اليومالعلميثبتهكما

إليها.الحاحةلحين
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المخزونمنمرئيةمنعكساتهى)نماالواعيةالانسانوتصرفات

بتصرئاته،الانسانهذايكنأيا،الانسانوتحكمالباطى.للعقلالخفى

الباطن.العقلوأوامر.ممعلوماتحدأحميمبشكلمرتبطهوإنما،الواعية

لحظةفيتظهر،وأنبدفلاضر-سة،افكارأالباطنالعقلمخزونكانومتى

يطالهاضريرةأفعالبشكلالراعى،العقلتصرفاتفي،اللحظاتمن

ذاتياًالثمنهذايكونوأحيانأ.الثمنصاحبهافيدفع،الاحتماعيالقانون

أبدأتنفكلأباطنيةلقناعاتالمباشرةالظواهرهى)نماالشريرةالأفعاللأن

يردعهلمإنالشريرفالفعل.الانسانعقلداخلفعلهافيالاصتمرارعن

،للانسانالباطنالعقلفيالأصاصيةصورتهاستمرارفانالاحتماعىالقانون

يخلقشيءولاشيء،دونمنشيءفلا.الحسابتسديدحتميةالىتقوده

الشريردفعناصبةذلكعنالعاميةالأمثالتعئر،المحالهذاوفي.العدممن

لهاكهـ.ليراشقهبارةعن!دهلعس"الله:الالهيةالقوىإلىللحساب

خرالطكهـاللورمموببتفصبركهالكذليهـوحلهلبهمل"ولا!مهلحوالله

.الأقوالمنوغررهاوكرهاوسيظهر"إلاخثىمن!وما

فانبه،دئةعلاقةلا،بحتةعقليةانسانيةصناعةهوالثمرانوبما

داخلأوحدانههي،خلقهفياللَةوعظمة.عنهالمسوولهوالانسان

أحياناَأوعنهاوالدفاع6لهاذبناءعلىالقادرة6ليةالذالقوىالانسان

عظمةعلىالانسانولي!.للحياةواستمرارأللنوعحفاظاًوذلكتدصرها،

تمثَلهالذىالأصغرلمالعاصورةالأالأكبر،لمالعاقرىمنفيهيكمنما
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ذاتها،وتنتجوبذاتها،ذاتهامنتنموالحئة،فالخلية.حسدهفيالخلاياأصغر

استمراراًذاتهافتدفرتهرمثمومنطمتلقائيبثكلوتنضجوتكبروتتنذى

.النوععلىوحفاظاَ!ياة

لمامنعكساتهىانماالواعيةالانسانتصرئاتفانالمنطلقهذاومن

الدينيةالتعاليمفوائدتظهروهنا،ومعلوماتمفاهيممنالباطنعقلهيختزنه

عقلفيالخرأفكاربذريلىتهدفالىالتربويةوالإرشاداتالأخلاقية

الانحمان،هذافيصبح،الباطنعقلهيختزنهاقناعاتتصبححتى،الانسان

المثلتطبيقإلىتؤاقاَالخرر،حبإلىبطبعهميَالأ،المخزونلغنىبناء

لااحمرَ،خطاَ،عندهالشريصبحالرقتنفسوني.يوميلالهفيالأخلاقية

قدرةتكون)خفاءها،يحاولأو،خافيةيظنهاوبسرئةمرغمأالأكحاوزه

الاحتماعيةالقوانينتكتفيو)ذبها.أحاطهااليالسركةبححمالرادعةالعقل

التفككحتىالعقاليفيمستمرالباطنالعقلفانومفهوممحددبعقاب

فاعليحصدبينماوذاتيأاحتماعيأفعلهممندفعقدالرررفيكونالذاتي

ايةتعادلهلامعنويأداخليأورضىالآخرينعندتقديراَمضاعفاَ:حناهالخكل

خارحية.ماديةقيمة
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الأولىالج!يمة

قاينلهفتلدزوحتهدم7يعرفالمحرثةالشحرةلثمرةكلهوبسبب

ناحينفيوتربيتهاالماشيةرعايةفيهابيلفعملالولدانوكبر.وهابيل

الأرصوحراثةالزراعةتعاطىقايين

اصترضاءحاولا،الوثنيةالفطريةالعادةوحسبمنهما،ظنوعلى

الاله:للربليقذمهعندهماضرةمنهماكلويختار.لهالهدايابتقديمللَة،ا

والحبوبالثصارضرةانتقىقاينن

ماشيته.أبقارأحرداختاروهابيل

وأمولوخكنظوه،الدمويحبلحومحملالالهالربأنوكان

قاينن.تقدمةورفضهابيلقدمهمافاختار،ملكارت

،للربترباناالأرضأثمارمنقدمقا.يينانأيامبعدوحدث...)>

jولربانههابيلإلىالربلنظرممانها.ومنغنمهأب!رمنهايللَدم

وجهه"علىوسقطجداًقا.يينلاغتاطينظر.لموقربانهقا.ينإلىولكن

:)3-8(4تكوين

وأوغرالأضرهذاحفيظةأثارقايننقربانورفضهابيلقربانقبول

...التوراةفيالأولىالجريمةوكانت:افقتلههابيلأخيهعلىصدره

قدماالولدينانمعقالينتقدمةورفضهابيلتقدمةاللَةاختارلماذا

أوغرلماذاوالاوكثرأخيهمثلالإلهالربيحبقايننعندهما!..؟ماخررة
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لوالرفضهذامن!عنيهوماهئه،صا؟تقدمتهالرليهذارفضحينصدره

وحهه.علىوسقطاغتاظولهذامنه؟والتقزدياللةهذاحبيعنيهيكنلم

بذوربذرمنهيقصدتحئزأيعئالآخر،منوقبولهاسبب،دونالهديةفرفض

المدؤن.التاريخفيالأولىالجريمةفكانتالعداء،ثمومنالإخوةبينالبغفاء

مسووليتهما؟المواشييملكلامزارعأكونهفيقايينمسووليةما

؟والدماللحمتقاديميحبالإلهالربانيعرفلاوهو

الأخوين؟هديةبينالاختيارلطالتحتزهذالماذا

دون،باختيارهالجريمةتلكعنمسوولأ،ذاك،الالهالربألي!

الآخر؟الأختقدمةورفضهالآختقدمةتير-س،

تقدمةأيضأيقبلأن،يفعلأنبهحرياَوكان،باستطاعتهيكنالم

السماءلطيورتعحبهلااليبالتقدمةثممنويلقيالسواء،علىالأخوين

ضمره؟ويرتاحفتأكلهاالأرضوحيوانات

ووصلتنااليهوديةإلىالوثنيةمنتوالتاليالذبيحةقصةتبدأهنامن

فارتاحتالالهالرببهااكفىاليالذبيحةيسوعفحعلتالمسيحيةالى

الذبائحبألوفرحالهافحطتالاصلامعندأما.التقدمةتكرارمنالبشرية

..عتيدإ.لمغنمطلباَأومزعومذنبعنتكفيرأتقذمالي

وتقاديم؟ذبائحإلىاللةأيحتاج

الكل؟معطوهوالجزءيأخذأنأيحتاج
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هلأكاملةاياهايعطهلماكلهاالأرضضراتالانسانوهبيوم

منها3حزءعلىعينهكانت

عليهويدعوويلعنههاليللقتلهقايننعلىالتوراتىالالهويغضب

نادماَ:للربويقولبذنبهقايننفيشعرالأرضفيبالتغرب

أختفيوجهكومنالأرضوجهعناليومطردتغ!إنك..".

لهلقاليقيقوجدنيمنكلفيكونالأرضليوهارباَتائهاَوأكون

الربوجعل.منهينتفمأضعافلسبعةقا-دننقتلمنكللذلكالرب

(1أ-ه4:)4تكوين..."وجدهمنكليقتلهلالكيعلامةلقا-لن

الأولىالجريمةحدوثعنالمسوولكانبأنهبذنبهالربشعرهل

منتحميهعلامةلهووضعللقاتلالأمانصكأعطىحساباتهأعادولمَا

القتل؟

علىحينهاالموحودينالآدميينثاكوهوليقتلهقايننسيحدمن

ألأرضا

فيخسر،للانتقامالباقىوحيدهقتلعلىالوالدآدميعمدلنبالطبع

...!الميتمنضر،معروفهوكما،والحيمعأ،ولديه

القلأنل؟بهااللَةمتزالئالعلامةهذهاذا،فلمن

العلامة3هذههيوما

القاتليحمىالهيأمانصكانهاالناسمن"المن،(هذايعرفوكيف

القتل؟من
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وان؟قايينقبلومعروفةمتداولةكانتالعلامةهذهأنهذا،يعئألا

كلالببهامزاليالسمعوبمدؤناتعنصُرقتقدويخرهاالقصةهذه

وريداماعنهاوانتحلوعايشهاالتوراة

منطقةوفيبدمالخلققصةحصرالتوراةكاتبانهذايعىألا

؟ومحصورةمحددةحغرافية

حصريةقصةهى،الحلققصةبأن،الكاتبمناعزافأهذايثبتألا

الثمعب؟لهذاوكنبتما،ضعبفي

بحتة؟بشريةصناعةألي!فقط،الش!عبلهذاهوالذىالالهوهذا
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القتلةيحميلمحها

ثرقينودأرضليوسكناللةلدنمنقا.لين!خرج"...

ممَاهامديةقا.يينوبنى.حنوكوولدتفحبلتامرأتهوعرف.ايأردن

(ا-17:)46تكوين..."ابئباسمحنوك

منلامكلحشوك"لولدالتوراةأهلوتكاثرالولاداتوتوالت

ويوبال.يابالعادةمنلهلكانوصلةعادة:امرأتينفتزؤجمتوثائيل

(أ-22:)45تكوين"نعمةهيوابخةقا-لننثوبالكانصلةومن

لكلاميوامغياقول!اممعا:وعادةعلةلامرأتيهلامك"وقال

أضعافسبعةلقا-لنينكمانهلشدخي،ولتىلجرحيرجلاًقيتف!ني

(ffr-:)42تكوين،وسبعينفس!بعةللامكوأما

لدوبدورهالذكطفيتااممهودعتاِبناَلولدتامرأتهأدم"وعرلى

4:52تكرين"الربباسميُدعىانابتُدِىحيئذِ.أنوش

ولا،حاءتأينمنولاهيمنلاقايننامرأةاسمالتوراةتذكرلم

امرأةواسملامكإمرأتياسمذكرتحينلطعررادحفيدهامرأةاسم

شعوبوحودعلى)ثباتوهذا،أحفادهوأولادقايننأولادوئهتحنوك

قتلهالذىالرحلاسمالتوراةتذكرلمكما.التوراتيالثعبغررأخرى

لشدخه:انتقاماًأيضاَقتلهالذىالفتىاسمولا،لجرحهانتقاماَلامك
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للقتلة:اللةخضهاالئالحماء!ةهوالتوراةقذكرهماكل

غائلةعنهوتردتمئزهخاصةيعلامةاللةيحميهقايننالأولالقاتل

لامكالثانيالقاتلأما...اأضعافصبعةق!للهمنلهاللةوينتقمالأنتقام،

ضعفاً.وسبعينسبعةلهاللَةفينتقم

قبل.الربباصميُدعىبدئأنرشزمنفيانهفتقرلالتوراةو-سابع

يُدعىأكانمنباسمأنرش

قربانيهما؟وقايننهابيلقدممناسموعلى

قاينن؟خر!منلدنومن

الواقية؟بالعلامةووحمهالأمانصكوأعطاهقايننحمىالذىهوومن

المعرفة؟شحرةممارمنالأكلحرئمومن

عدن؟حنةمنآدمطردومن

الأبدأالىواحدةمرةالكرنخلقومن...ومن

الجريمةوتأصلعنفهمفبقدر،القتلةيحميعصابةرليالتوراتى،الاله

عليهم:الرضىويكونالحمايةتكونالقتلفيمهارتهموبقدر،نفوسهمفي

أما،أضعافسبعةخصمهمنوالانتقامبالحمايةاللَةفوعدهأخاهقتلفقاينن

منبالانتقاماللَةفوعده،الأولالقاسيالرقممحطمأ،اثنينقتلالذىلامك

العنفيحبقلالل،سادى،الهالتورأ-ديالرديضعفاَ.وسبعينسبعةاخصامه

درعلهمويوصئعنححلهمولياركالقتلةيحميوفعلاً،ومضاهدةقولأ

...!الحماية
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نعم،بالطبعترى؟ياالحرهذاالأمرركيةالمتحدةالولاياتأعرفت

بحملةعملتهاضربالىعمدتذلكولآحليهودها،منتعئمتهفلقد

cINGOODنومنبالئة:تقول WE TRUSTرحمتالآخرالعملةوحهوعلى

الجديداالعالمىالنظاملاقامةالسريةوالرموزاليهوديةالثحعاراتجيع

ولياركهم،القتلةيحميالذ!لي،الترررالالهالىالانتسابوبهذا

إلىاليوموتلحأ،النوويةبالقنابلونيكازاكيهروضيماضربإلىلجأت

العالمىالسلامحمايةبححةالدمار،أسلحةلبيعلمالعافيالفتن)ضعال

ترمن.بهالذىالالهوبمباركة

وزخارفرسومفيتتفرسأنيومأحاولتهلالنحيبقارئي

الأيركى؟الدولار

تغوصأن،انعتاقيتأمللحظةفيأوضحرك،لحظةنيحاولتهل

نقوشه؟فلسفةفي

قيمتهالامنهيهمكلا،الملايينمنكغرك،لأنكلا،بالطبع

الأمر،هذافاصتغفواذلك،واضعوهعرفوقد)لاْ!ليى،الفاعلةالشرائية

والتلفيالمعانيأعماقفيالغوصعنالناسغفلةعلىمعتمدين

لمالاقتصادىوالتنافسالمادىفالسبق(.اللألندونبالزبد،بالسطحيات

بالطبع،مقصودأمروهذاالحمَيقة،عنبالتفتيشللتلفيوقتاًللناسيزكا

خططيضعراأنالعالميةالسياسةلمصمميييحممافائقةبعنايةدروسوم

حتىحقيقتها،ممؤهينالدولار،نقو!قعلىفرحموها،باطمئنانالمستقبل
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عيونفيللرمادذرَأ،وزخارفبرسوم،أنفسهمالأصركيين!لى

فيبهااللعبفييتلفونالىاللعباوراقبرموزفعلراكذلكا!تطلعين،

يدروا.أندون.ممصائرهميلعبونانهمحين

خذ،استطلاعيةلكأريدها،للحظةولو،تتلهىأن،الآنحاول

وتأتله:واحداَدولأراً

عليها:كُنبالأصركىللرئي!صورةالدولارورقةأوحهأحدعلى

GOOD،نومنبالتةأونثق،بالتة WE TRUST،اكالآصحرالو!وعلىيما!

ساتيهوأطلقحناحيهأبسطقدالأصركىالعلمألبسلنسرأحدهما:وسان

!.حرفاَعحمرثلانةحروفهعددشعارأيحملضريطعلىمنقارهفيوقبض

PLURIBUS UNOMالىالتصمرذممنأووحدةنحنأوواحد،كلناومعناها

.الوحدة

ئلاثأوراقهعددزيتونغصنأوغارغصناليمنىالنسرمخالبفي

مماره.عددهوكذلك،ورقةعشرة

عضرثلانةعددهاسهامحعبةعلىتقبضاليسرىالنسرمخالب

سهماَ.

عضرثلاثةتحملميداليةبث!كلهيالنسررأسفوقالىالداثرة

نجماَ.

يكتمللممصر،دالجيزةلهرمصورةالدولارلورقةالأخرىالناحيةفي

ححراَ.وسبعين6لنينمنمولفةمدماكاَعشرثلائةمداميكهعدد،بناؤه
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الىعضرةالثلاثالولاياتاصتقلاذ)علانتاريخالهرمقاعدةتحت

عص!3:الأمكلكيةالمتحدةالولاياتنواةلتحصكلبينهافيمااتحدت

ماسح!وتيش،فرحينيا،:الرلاياتاتفقت1776مموزمنالرابعففي

كارولينا،الشماليةكاروليناايلاند،رود،ديلاويرنيوهمشاير،مريلاند،

كونكيكت،وولايةنيويورك،نيوحرسيحميورحا،بنسلفانيا،،الجنوبية

اتحادها.استقلالاعلانعلى

خلالمنلمالعاترصدشعثمعانية،عينضمنهمثك،،الهرمهذافوق

+حمحرفأعح!رثلائةحروفهاعدد،جملةفوقهاكنبنورانيةدائرة

به.البدءتمماعلىوُوفقأوبهبدءماعلىالموافقةومفاها:3!ع

NOVUS!دأ"م!3جملةالهرمقاعدةاسفلفي ORDOومعناها

بعدوذلكالهرم!مالحينبهالعملصيبداءالذكلطالجديدالعالميالنظام

قصته!على)اصرائيل(منهالمكتملغرالجزءتنصيب

منبوحيإليهلميركانسعىالذي!عليد،العدهيالنظامففي

المنحدةالولايكنركييلمملىكثوا!نينالبهود،المفكرينضماء

مخنلفخكلمن!عالمبةسيلشهاعى!مسيو!بزالونولاالامبركية

والاجنماجمة،والسيلمميةوالدبنبة!مالعةو!مؤسسكالشظبمك

علىالس!سبفرضمنها،الصمكريةوحنىواكلصالبة،والفكرية

عىالسرثبلنسيذثمالاهرلمك،مهدهصر،وضمن!طلاكأالصب

الممرالبلحلمجؤفبتهانشكلوالنىعئمرالثحطةووببةالدولمجموعة
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ل!فك،،نلjjYlفلسط!ئ،وص:كلهاكنعكرضعلىالسيطرةفي

!جنوبي،!يمن!شمالى،اليمنالس!لية،الص!عة،!عراق"ريا،

!منحدة.ال!يةوالاصرلت!لهحرر!فطر،غلن،!وت،

وأالمشهورالنقدمعناها:جملةالدولارورقةاسفلفيأضرأ،ثم،

THEالمهمةا!ملة GREAT SEAL

العالميةالماليةالسولَىعلىالدولارسيطرةمناليرمنلاحظهماكلان

للدولوالامنيةالمشتهىتكونلمالعافيوحيدةماليةكقوةفرضهالىيهدف

بشكلالمخبوءاتوتكذ!رالثرواتفتحمع،عليهالارتكازفيوللافراد

)نماإطلاقأ،لهذهبيةتغطيةلاالذىالدولار،:العالميةشهرتهالهاعملة

لم.العاعلىلذاتهاوفرضهاالاقتصاديةأم!رركاقدرةعلىقيمتهترتكز

الذهبفيحمعونأفكارهمبقيةالسياسةدهاقنةينفذ،الوقتهذافي

فيوحيدةنقديةقيمةإعلانهلحينامتلاكهفيويتفردونصامتبهدوء

اقتصادكطانهيارمعذلكوصيترافقعنها،بديلولاذاتهافيقيمتها،لمالعا

وهو،داخليةأسبابأوطبيعيةكارثةعنينتجالأمعرركية،المتحدةللولايات

حروبمنذلكرافقوما1861العامفيلهاحرىالذىمنبكثراعظم

وانهيارعالميةماليةبلبلةذلكوسيصحببالاتحاد،تودكطكادتأهلية

كبريملكلمنبعدهاالسيطرةوصتكونحياتها،فيالدولتعرفهلماتتصادكط

الربعنهايةفيالأمرهذايتئمأنالمقذرومن:لمالعافيالذهبمناحتياطي

!الأبوابعلىطلائعهأصبحتالذىوالعشرينالواحدالقرنمنالأول
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عنعملتهاتاريخوعلىبرلادهتاريخعلىمطلعاَأصركياَصألتلو

عندروسهحفظالذىالطالببعفويةلأحابك،اليه-سمزوما31الرقم

يخمااتحدتالتىعضرةالثلاثالولاياتعددإلىيرمز"انهقلبظهر

".الحاليةالدولةنواةلتشكلبينها

الحقحوابوهو!السائلينلأغبيةمقنعاًيكونقد،منطقيحواب

ذلك!منبكثروأعمقأعظممدلرلأ13للعددلأن!الباطلبهيغطىالذي

ينقلالذممطالمكوبويخرالمكتوبالقديماليهودىالتاريخفيأنظره

الخاصةمنقليلولعددح!ولولالميثناتعاليممثلالأذنإلىالفممن

عثمر.الثلاثةعددهايتحاوزلاوالىالمميزة

ZOكلم!الزُهارمحمابوفيالتلمودتعاليمفيأنظره

حوضاكطبنسيمونللحاخامMERCAVAHالمركافاتعاليموفي

SIMEONن!)ع!لى BEN

SEPHERلالم!ع!،يتز-ساسفرفيأنظره YET

لالمد!كا!م!)القديماليهودىالكابالاعلمفيأنظره

!حزقيالنبراتلطأنظره

ووالدهم.الاسباطعضر:الاثىأولادهويعقوبيمئلألا

تركزوكيفالواقعةالأمورمجرياتوفيالحديثالتاريخفيأنظرهئم

الشأنذاتوالتواريخالمهمةالاحتماعاتكلفيواسرائ!لأيركاعليه

.!المصرى
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الدينفياليهودىالتغلغلكانحينالمسيحيالتاريخبدايةفيأنظره

المراميالىوتوحيهه،عليهوالسيطرةاخضاعهبغية،نشاطهأوجفيالجديد،

.!البهودية

.13العدديحكلونالتلاميذومجموعةيسوع

تكوينفأعيدالعدد،نَقُصَنفسهيهوذاوشنق،المسيحصعودبعد

الملقبباراسابايدعىالذىويوسفمتئاسبانتخابالأولالمسيحيالمحمع

الوحودإ.إلى13العددبذلكوأعيديوسش،

للقضية،بخيانتهفقدوهالذىللواحدبديلاَاثنينالتلامذانتخبلماذا

بيهوذا؟المعروف!وضاس

عددفيكونالمفتقدللواحدبديلِأواحداَينتخبواأنبهمحرئاًكان

عشرإ.ئلاثةلاتلميذأعثمراثىالتلاميذ

غرفهذا،ليسوعبديلأالأشينأحدانتخبواانهمالحجةتكرنأنأما

لمويغبلميسوعانثانيةناحيةومنليسوعبديللا،ناحيةفمنمنطقى،

إ.دائماَمعهموهوكلت،

ا؟.3لعددتكميلاًكانالاثنينانتخابهمانيعىألا

..إ.13العددإليهيرمزماكلالالتزاميعىوهذا

إلىالكونيةالاصرارعلمفييرمزانهأوعادىرتمهو13العددهل

الرقمية؟دلالتهمنعمقأوأعظمبكثرأكئرأضياء
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إحدىححارةعددعلىيدلالذى(والسبعين)الاثنبن72العددثم

الذيناليهودعددالعدد،هذايمثلألاTعادىرقمهوهل،الأربعةالهرماوحه

؟يعقوبوالدهاستقبالهبعديوسفإليهااستدعاهمحينمصرإلىحضروا

احتمعواالذيناسرائيلشيوخمنشيخاَالسبعينمعوهرونموسى

372العدديمثلونألامصر،،حوريبحبلفيللتعارفيهوهإلى

احتمعواالذينوالسبعينالأشيناسرائيلبيحكماءإك-سمزألا

بطليموسعهدفي30)!ددلا)"دممزيوسلأمربناءالمصريةالجزربإحدى

PTOLEMEEوذلكالميلاد،قبلالاولوالقرنالثانيالقرننهايةبينما

السبعينية؟التوراة:باسمهمعرفتواليوخططهاالتوراةأ!سىلوضع

لمالذىالاسرائيليللهرمالحقيقيونالبناةهمالحكماءهولاءألي!

المصرية3الأرضمنطلقهيزل

القيممنعمقأوأعظمأكبرسريةً،مدلولاتٍوللأعدادللأحرفان

فلسفتهكلوأقامعليهافيتاغورسارتكزفكيفوإلاعليهاتدلالىالرقمية

عليها؟السريةمدرستهونُظُمَ

هيكلوفيطيبةفيحياتهمنسنواتسبعفيتاغورسيُمضالم

فعلكذللث،الارقامفيومدلولاتهاالأسراريتعلممصر،هليوبويس

وامبوزاكليد،وارسطوثم!سل!اأ+وطاليس!عYDEميدوبربأفلاطون

وارفيوسوديمموقريت!cEMPEDOCLEالدروزعندبامباليالمعروف

وغيرهم.TRITOLEMEوتريتوليم،وصولونوايدوكسيس
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كذلكالبشرىالتاريخعمقفيوالمتحنرةالتنظيمالسرَيةالجمعياتان

للاحرفالعدديةوالقيمالرقميةالالغازعلىيعتمدونالسريةعلومهمفياليهود

منالعامةتفسرهايعرفلاوالييينهمالمميزةللخاصةالاقوال!سر

يلي:ما12ا-االرابعالاصحاحلوقافييسوعلسانعلىحاء.وقدالناس

خارجمنالذينواماطَة،املكوتسرتعر!واانلكماعطيلقدلهم"فقال

وشمعواينظرواولامبصرينيبصروالكيفيء.كللهميكونلبالاثال

".خطاياهملهم!تغفريرجعوالئلايفهمواولاسامعين

الكابالاعلمعنولحملامايرتحدثاثناءكلم!أقزالزُهاركتابولط

الذ!الانسانهو"تعيسالتوراتيةللرموزصريحأتلميحاًنجد202صفحة

لشتالقصصهذهان...عاديةوكلماتقصماَإلأايوراةلييرىلا

عنالرداءيمئزلاالذيالانسانوثعيس،للتوراةالحارجيالرداءإلأ

لاالنوراةكلألتوإناثياب"...تخبئهماذايعرفلالأنه،...التوراة

فادرونونحن،البومبناجدبرأكانهذا،علىإلابالحفيفةنحنوي

واحنرامأ...نفدلِرأاكئرنوراةنكنبانذلك،على

:ENOCHأخنوخكنابفيحاءوقد

ولllالمعلم(سرمماقدالتىالادراريفشيالذيللانسان"الثقاء

.MANOUSHIمانوشعي"أذنلي

عنئخقواالفكر!ودعاةالناشثةفادةيا،الصبالمثقفونابها

النىالوحبدةفالابدبولوجبة!الابدبولوجبةصراعانكمفيكبريانكم

oq

http://www.al-maktabeh.com



والنىاشملألبأ،نوحدكمالنىالمصفةفوةهيونصهركمنجمعكم

لنكونرسمتوالنىلهبنكمالمز!مةالحدودنزيلوحدةفىثدهحكم

إ.عليهلالس!يادةيحلمونالذيالعوديةلهرمعئرالثلالأالمداهبك

الاسماليةالفكرةفيالكونيالالدماجلفكرةش!بكمهينوا

إ.الفصريوالافننالالبشريالنزاععصورتنهىالتىالشاملة

المصطنعةنزاعلالكمفراغاتبئهىواحد،هدملافينوحدوا

لكمرسموهاالنيالوهمبةالحدودخطوطعلىنصبانكماوهامويزيل

إ.ونيفسنةالفىمنذ

نئحطم،صلدة،واحدةصخرةبناؤكمسيصبحذلكفعلنمان

الامندادفياححهماضغاثعلبهاوننبددالاَخرينطموحاثعلبها

إ.المرنفيالكونيالنوحدمعادلةفيذائهاونفرض،الازرفينلهبن

الضحلة!ابدبولوجبلالكمشواطىءمنابصإلىغوصوا

وابداؤا،السلطةيمنلكيمنلكهامنلانفة،المصعلمفينعمفوا

حنماً،وسنصلوننصلون!عفكماسرارها،علمفىجدلِدمنسلاحنكم

فطنمإ.ك
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القتلةنسلوحمايةالطولان

الذىنوحولد،التوراتىالبشريةتاريخلطالثانيالقاتل،لامكنتلمن

وها،قاتلابنانههونوحأمرمنيهمناوما.ويافثوحامأسامأبدورهأنجب

:الملماتفيلهمالعونيدفيمد،القتلةأحفادلينقذيتدخل6لىالتورالرب

...o ،بخاتلهموولدالارضعلىيكثرونالناساتدألما)وحدث

مننساءلأنفسهملاتخذوا.حسناتأنهنالاسبناترأوااللةأبناءان

لزيغانهالابدالىالانسانليووحييدينلاالربلقالاختاروا.ماكل

بنودخلإذأيفاًذلكوبعدش!ة.وعشرينمئةأيامهوتكونبشرهو

نذال!ينالجبابرةهمهؤلاءاولاداَ.لهموولدناباسبناتعلىطَةا

إسم".ذووالدهر

تصوركلوان.الارضعلىكثرتدالانانثرأناللة"ورأى

ليالانسانعملأنهالربلحزن.يومكلفريرهوإنماتلبهأل!ر

ا"لديالانسانالارضوجهعنأمحوالربلقال.تلبهليوتأسفالارض

)أ-8(6:تكوين..."الربعيقلينعمةلوجدنوحوأما...خلقه

فلكصناعةوعلمهبالطوفانالارضسيهلكبأنهنوحأاللَةواعلم

أزواحأ،للحياةاستمرارأيستبقيهأنيريدمنمعونساثهمأولادهمعيخلصه

جميعمعلهحددهاالفلكقياساتأنحتىوالطيور...البهائمجميعمن
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مندامالذكطالطوفانفحدث...كانوهكذا.اللازمةالأخرىالمواصفات

نحمألولانوخ...حياةمن27/2/106وحتىنوخحياةمن17/2/006

انواعها،بكلالحيواناتأزواججميعحصريستطيعكهذافلكأانكيف

مننسألولكننا؟المدةهذهطيلةيطعمهاكانأينمننوحأنسأللاكما

؟الناسبناتتزوحواالذيناللَةأبناءهم

بسكانها؟ويختلطونالأرضعلىيعيضونكانواهل

لهمأينمنوتقاليد؟وعاداتودمألحمأالبشرأبناءمثلكانواهل

منقبل،منوحواءآدمفعلكماايضاً،همأكلواهليحاروا؟حتىالمعرفة

الجنة؟منأيضأاللَةيَطردهملمولماذا؟المعرفةشحرة

آدمومافقطوابنائهمللالهةمخصصةكانتالشجرةتلكاناو

نإإذالنحلقفرانفىاخليحدثكماوذلك؟سارقينمعتدينإلاوحواء

؟العاملاتللرقاتالمعدغ!ههوالعححلمنالملكيةالعائلةأولادغذاء

مثلهم؟فينحبواكالبشريتزوحواحتىماديةاللَةأبناءأجسادهل

لاائةكملالكةيكونصن"هناك:يسوعقولمعذلكننا!سبوكيف

يتزؤجون"؟ولايزوَجون

.ممئةالعمرلهمفحددلزيغانهمالبشرأبناءالربعاقبلماذاثم

ذلك؟علىلهمعقابأسنةوعشرين

العمالقةفكانوالاشتهاءالزنىفيالناسبناتمعاللَةأبناءيشزكلما

الأرضي؟الآلهيالزوا!لار
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نأهذايعيألا؟أعمارهمفيحددذلكعلىابناءهاللَةيعاقبلملماذا

وسقطأعهرالمرأةوزنىورحولة،فحولةهوالتوراةنظرلطالرحلزنى

اللة؟بناتمنتزوحواهلالناسمنوالرحال

هذه؟التهحيننتيحةكانتوماذا

أبناتاللَةعنديكنالم

التوراةكاتبيأتلمفلماذاأيضاًالبناتفعندهالابناءعندهداممل

صرتهن؟على

؟ويحزناللةيأسفكيفثم

؟أتاهعملعلىالأصفيعرفالكاملاللةانالمعقولأمن

الانصان؟خلقهعلىيأسفحتىاللَةأيخطىء

الثمر؟بدورهسيخلقالانسانبأنيعلماللَةيكنالم

يرم؟كلشريرهوإنماقلبهافكارتصوروأن

؟الانسانيخطىءلم)ناللَةدوروما

الماضىمعرفةعلىمقدرتههي.كمالهفيهياللَةعظمةإن

الزمانهوس!تقبل.ولاحاضرولاماضيلااللةفعند.والمشقبلوالحاضر

الدائمة.،الكاملةالقدرةهوواحد.آنفيوالمكان

هذامقابلففي،لحظةكليخطىءلأنسانخلقهفيهياللَةعظمة

خذومتىحموح.،كاملخالقالهالخطوء،،الناقص،الضعيفالانصان

.للعبادةمستحقأعندهايكونولاألوهيتهبذلكفتنتهيمعروفاًكان
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فهيالصدر،ضيقمعاقبا،نادماَ،يائساً،غضوباً،اللَةيكونانوأما

بسببوذلكاللَةصفاتعلىأطلقتاليالانسانىالضعفصفاتمن

فييحتضنوالذكطنفسهعلىينعك!الذكطللالهالتوراتيالانسانخلق

،ويأس،وندموحقد،،وضعف،كراهيةمنالبشريةالصفاتأعماقه

سادية.وروح،وانتقاموحهل

الأحداللَةصفاتمعتتنافىالعنصرىالتوراتيالكائنصفات

سادىحقدعنتعبيرهوانماالتوراتىالربإرادةفيفالطوفان.الكامل

القتةمنفئةنحومتحيزةلعنصريةإظهارأخرىناحيةومن،البشريةلتدمعرو

؟.!...نعمة!...ايةعينيهفينعمةوجدلأنهنوحأحمىالربفهذا.وابنائهم

؟غيرهدونفيهالنعمةهذهولماذا

الانسانلعنصريةانعكاسهرإنماوإنسانإنسانبينالتمييزهذا

سراهعلىحقدهيفحرعنه،حقيقيةصورةربهيجعلأنضاءالذىالتوراتي

...إالعادىالقاتلأفكارتتصورهولاحاقدمخيلةتتخيلهلاإنتقامفي

القتلة؟أوائلحفيدأليىهذاونوح

اللَة؟عندمحظياًليكونالنعمةهذهتكفيألا

6 f

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الضكرذبيحة

كلومنالطاهرةالبهائمكلمنوأخد.للربمذبحاَنوح"وبنى

الرفا.رائحةالرب!تنسم.المذبحعلىمحرقاتوأصعدالطاهرةاطيور

لأن،الانسانأجلمنأيفأالارضالعنأعودلاقلبهليالربوتال

كماحيكلأميتأعودولا،حداثتهمنذئريرنانالاقلبتصور

-rr).6:تكوين(.(لعلت r)

"ملكارت"مولوخالآلهصورةالوثى،التاريخذاكرةالىبالعودة

فيتعبقالبشريالثمواءورائحةنررانه،تأححتمذبحفوقبهدوءالرابض

الطبولاصواتمعوممتزجعاليةتصدحالمرنمينالكهنةوأصواتالجو،

معمجدداًالصورةهذهتعود،أهلهموصراخالمشويننأنينلتخفىوالصنوج

لاليدو،ماعلىفهنا،ملامحها::بعضتغرتبصورةولكننوحمذبح

وبعضالطاهرةالبهائمبعضهيوالذبيحةحوقة،ولاترانيمولاطبول

فيبكيها.عليهايثفقمنولامعنىللألمتفقهلااليالطاهرةالطيور

وطردهأخطأقدالمحرمةالمعرفةشحرةممرةمنبأكلهالانسانكانإذا

لتشرىالطاهرةوالطيورالحيواناتهذهذنبفماالكبر،الذنبلهذاللَةا

3الانحمانعنفداء

؟طاهرةوغرطاهرةلتكونذنبهاماثم
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يومالدرحةبنفسجميعهالياركهاالم3هكذاصنفهاالذىهومن

3!...خلقها

التصنيف!لهذاالقاعدةهيوما

الطاهرغرويزكبالجورائحتهفتعبقمويأويقدمالطاهر(يحرقُثم

منزوجب!دخاللنوحالذيصمحالمفساداَ؟الارضفييعيثطليقأحراَ

v(-V)7:تكوين؟الأرضوحهعلىنسلهالاستبقاءالفلكالىمنهاكل

وبالتالمطنسلهعلىحفاظاًْبالتكاثرالطاهرلغرحمحالذىهوأنه.ممعنى

طهارته3وعدمنجاستهاستبقاء

نأالقائلةللنظريةومطابقأوالعقابالثوابلعمليةمنافياَهذاأليس

قايننمعقبلمنفعلكماالطاهرينوغرالقتلةيحمىالتورا-ديالرب

؟بعدهمنولامك

الرفى"رائحةالرب"ويتنحم

فرضىقابليتهفتثرأنفهلطتعبقورائخهالشواءيحبالتورأ-لىالرب

معقبلمنتجاهلهابحقيقةويقربذنبهويعزففعلتهعلىويندمنوحعن

الربذلكتغرنوحوليمهبعداليرم...االمعرفةشحرةممرمنأكليومآدم

حدأ+شه)...منذشر-سالانسان)ن:الحقيقةلهوتوضحت

قبل؟منشررواَالانسانقلبيكنلما

تغرتأواللَةتغررفهل،حداثتهمنذهوفهريتغرلم-*نسان

مفاهيمه؟
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يعاقب،أحمق،أهوجغضوباً،مزددأ،كائناً:التوراةتريدههكذا

فيغوخاطئةأحكامهإنليعرففيهدأويعودبغضبيةالاحكاميصدر،فيندم

...6لها!ترار

نفاقهاأبعدفعلتهعلىندمثمطوفانهفياغرقهااليالكاكلداتذنبما

غ!ررها؟بحرررةيعاقبهاأن،الانسانمعاقبةقصدهكانإنذنبها،ما

الأرضألعنأعودلا،قلبهليالرب"وقال:الندامةفمليت!دوهووها

ولاحداثتهمنذثريرالإنسانقلبتصورلأن،الانسانأجلهنأيضأ

61:تكوين.:"لمجثيكماحيكلأميتأعود

إ...قلبهفيالربقال

مناحاةدامما،مراتعدةالتوراةررتهكالذىهذاقولهحمعمن

الأ؟ليسفكريأوهمسأ،ذاتية

علىالشواءدخاندوامبقدرإلايدملمهذاالعفووعدأنالمهم

بالديمومة،وعدهمالذينالاحياءوها،وتتوالىتعودالجرائموها.المذبح

علىعلاوةوالأعاصر،والبراكينالزلازلبفعلوالملاينبالآلافكلوتون

ذلكعندفاعاًالانسانأحدثهاوالي،التاريخفحرمنذالحروبأموات

ا...وبركاتهلرضاهواكعصاباًوبأحمهالرب

أ...باحمهتحاربتلمالعاحيويقجميع

...!تبتهل!ىولام

لتتصرإ.تتضرعوإليه

67

http://www.al-maktabeh.com



منالدرحةبنفسجيعها،معها،يتعامليتغر،لمهو،وهو،

الحيةالأنفسفحضاد!يعنيهلاشيئاًوكأنالقدروبنفس،الساديةاللامبالاة

لنوحوعدهنسيقدوكأنهساعدهيكلَلمومنحلهيثلملمالتاريخفحرمنذ

إ...حيكلويميتيعودلنأنه

:فتقولصردهاالتوراةوتتابع

وحام.ويا!توحاماساماالفلكمنخرجواالذيننوحابنو"كان

.الارضثثعبتهؤلاءومننوح.بنوهمالثلائةولنؤلاء.كنعانابوهو

وتعرىفسكرالحمرمنوشربكرماَ.وغرسفلاحايكوننوحوابتداء

!أخذخارجأ.أخويهوأخبرابيهعورةكنعانابوحامفأبصر.خبائهداخل

عورةوستراالوراءإلىوم!ثاأكتالهماعلىووفعاهالرداءويافتسام

نوحاستيقظللماأيهما.عورةيبصراللمالوراء.إلىووجهاهماأبيهما

العبيدعبد.كن!عانملعونفقالالصغر.ابنهبهفعلماعلمحرهمن

..لهم".عبداًكنعانليكن...س!امإلهالربمباركوقاللإخوثه،يكون

.ا-9:827الاصحاحتكوين

أليس؟الدهشةيثيرماالأمرفيهل!خبائهداخلويتعرىيصكروالد

طريقتهأعلىيسكرأنفيالحقله

ررتضيها؟اليالصررةعلىالتهتكفيالحقلهأليس

لموشعربها،تاريخفيالحديثةالحضارةتألفهلمالذىالأمرهذا

فيتصزأولاالمواضرفيعلانيةلا،سكرهمأثناءفعلهالماحنرنيستطع
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تسحيلهبدايةومنذاليهردىالشعبعندوعادياَفأ،م.iتراهأخبيتهم،

..).الحضاريةمأثره

الأولادأحدرؤيةفهوعندهمومستهحنمألرفغررهوماأما

لفعلتهويا.أخويهينادكطحعلهمماللأمر،ودهثستهالحالهذهعلىلوالدهم

أخواهكانولوإ.عليههوماعلىوالدهرأىقدبالمصادفةفهوالئشعاءإ.

كانافكيف،سكرهفييستمتعمتعرياَالوالدلرأياأولاَ،الداخلينهما

الذيحامالأخيهماعبدينويجعلهمانوحسيلعنهماكانوهلسيتمرفانأ

؟!.اياهمناداتهماحالفيأخواهفعلمانحوعلىسيتصرفكان

كيفولايفعلماذايعرففلمأذهلهعريانأبوالدهحاماتفاحران

3.هذافيذنبهيكمنفأين،أبيهعورةيسز

لأنهعرياناَوالدهرؤيةذنباحاميحمَلأنتعضدالتوراةكاتب)ن

حامايحرَمفهوالكنعانيينعلىالعنصرىاليهردىالحقدتبريرإلىيهدف

معالحادثةحصولحينبعدولدقديكنلمالذينسلهفيويلعنهويدينه

.أولادهصغركنعاناأنجبقديكنلموالدهرؤيتهحينحامالأننوح

بأنه،السادسةالجملةالعاشر،الاصحاحالتكوينسفرفيتذكرفالتوراة

.كنعانوأضراَفوطاثممصرايمثمكوشاًأنجب

؟اولادهكبركنعانيكونكيففباللَه

اسرائيل؟فيالبكورلِةشأنكلألبهانسىفهلكوضا؟التوراةتلعنلملماذا

فيها؟أخطأتدانهأم
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الزصيالسياقبالهعنفسهالاحقزمنفيالتوراةوضعقدأنهأم

؟للاحداث

لجعلالخطأ،لهذاتنتهولو،فكرهمكيدةنيوقعقدالتوراةكاتبان

المحتمعفيلابكرلأن،غكلهدونالبكرفياللعنةفأوقعحام،بكركنعان

الوالد.قلبفيوالأغلىالأعروالموقعالأهمالشأناليهودى

نسله؟دوننفسهحاماالتوراةتلعنلملماذاثم

بزنمافكيفكذلككانفإن؟الأهللعنةوزرالذزيةتحملفهل

أولادناأوعلىعلينادمه:القائلونوهمالصلبدممناليهود

لعنهبدلالماحنالفاع!ق،الوالديلعنأنالتوراةبكاتبالأحدركان

!ولده

الأولادأيخضرسالحصرمالآباءأيأكل

؟التوراةعدالةهىأهذه

إلهأ!نلوالماحنالخرفالعحوزهذادعاءنوحالهيقبلكيفثم

كونيأ؟

كلعنصرةإلىلالههمخلقهمخلالمنيهدفون،التوراةكنبة)ن

الكنعانيةالأرضفيولربهمتحقيقاًوذلكفكرةكلتسييىوإلىفيهاكلمة

لتسويغأمقصوكانوأولادهكنعانفياللعنةحصرهمانسواها.دون

الأصليونالسكانكانكنعاننلمنلأنذلك،الأرضفيحلمهم

اليبوسيومنهوحثا،بكرهصيدونوهم:سوريافيفلسطينلأرض

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والصحارىوالاروادكطوالسيئوالعرقىوالحزىوالجرحاشي،والأمررى

.1-01:517تكوين.والحماتي

دولتهمإقامةفيهاخططواالذينهماسههاوحامعىالتوراةكنبةان

العنفتكره،مسالمةمدنمنحينهاتتألفكانتالئالكنعانيةالأرضعلى

لملذلكغوها،علىالتعدىمنيمنعهاباكتفاءالأرضضراتمنوتعيى

تاريخفيتألفهالموالعسكريةابةتعتدلموكغرهامحصنةمدناَتكن

لهيفت!شأنالمتثرداليهوديللشعبالطبيعىمنفكان.الانسانىحضارتها

منوانتقالهتشردهتاريخبهفينسىباستحواذهويفخريستملكهمكانعن

الملاثمالمكانالكنعانيةالأرضفيوجدلذلكوالماءللكلاءطلبألآخرمكان

أخذها،يسهلمسالمةمدنهىالعسكريةالناحيةفمن.طموحاتهلتحقيق

الماضيفقرتنسيهالخررات،وفرةشاسعةبلادهىالجغرافيةالناحيةومن

فيوالسَبعونالاثناناليهودحكماءاحتمع،الحلمهذاعلىالتشرد.وذل

عهدفيالميلادىالتاريخسبقااللذانالأولالقرنوبدايةالثانىالقرنأواخر

انقطاعودونمتوالياَيومأوصبعينائنينلمدةتداولهموبعد.بطليموس

فيأمضوهااليالأياموعددعددهممعتوافقاًالشعينيةبالتوراةخرحوا

لتحقيقتعديلاتمنعليهايلزمماوإدخالوقائعهاوضبطأفكارهاتنسيق

الكبر.الحلم

عليهوساميافتدخولكيفيةعننسأللانوحتعرىمَصةفي

الخباءفيموقعهالى)هتدائهماكيفيةعننسألولا،القهقرىيمشيانوهما
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قديكنلمشعبعلىلعنةعنالسرالولكنعورتهليسزاالرداءوإعطاثه

بعد؟ولد

منالكثعانيالشعبلطردمسبقتخطيطأواستنباء؟أوتنبوهذاهل

قبلعبوديتهوهئأبها،أمرقداليهودممطالالهانبححةفيهااستعبادهأوأرضه

يولدإ.؟.أن

وإكلريكيين!وتساوصة،كهنة:الكنيسةرحالياعليكمبالئة

بكلونحلكم،شيعكمكلفيالمثقفونالمسيحيونأيهاعليكمبالئة

من،الحقيقةمحىكلياعليكمللَةبا!مواقعكممختلفومندرحاتكم

إ...التوراةقراءةتعيدواأنوأفكارهأديانهبكللمالعاشعوبمختلف

ومنالضالينمنعفناعلينا،احكمواثمفيهاؤتبضروا،بوعىادرسوها

وأالعظيمالأحرلكمفيكونالسبيلواهدوناقرأوا،مايفهصوالمالذين

ا.أوفيناهقدونكونفيحرركمالحقوقولواالحقيقةأعنوا
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أين؟وإلى!هومن!ابرهيم

حياةعلىالمتوفيهارانابنه)ابنولو!ابنهابرامتارح"وأخذ

أوومنمعاًفخرجوا(ابنهابرامامرأةكنته"ىوساراي(تارحوالده

تكوينهاك"وأقامواحرانإلىلهلوا.كنطنأوضإلىلذهبوااكلدانيين

1-2rv

الكلدانيينأورمنابرهيموالدتارحانتقالتصةالتوراةترويهكذا

ابنةملكةوزوحتهناحورالآخرابنهأبقىلماذاتخ!رناولاكنعانأرضالى

التوراةخلالمننعرفهمافكلالكلدانيينأرضفيلوطوأختهارانابنه

غررهفعلكمامتحديأ،،سنينوحمسمئتينعنتوفيابرهيموالدتارحان

مئةالانسانعمربحعلالربوعد،ويعقوبوابرهيمنوحامثالمن

قائلأ:ابرامالرليحاءحينهاصنة،وعشر!ن

بيتومنعشرتكومنأرفكمنإذهبلابرامالرب"وقال

وأعظموأبارككعظي!مةأمةلأجعلك،أريكالتيالأرضإلىأبيك

جميعيكوتتارك.ألعنهولاعنكمباركيكوأبارك.بركةوتكون.ا!ك

ا-3():)2تكوين"الأرضتجائل

مقتنياثهما...وكلأخيهابنولوطاَإمرأتهسارايابرام"فأخذ

م!نإلىالأرضليابرامفاجتاز...كنعانأرضإلىليذهبواوخرجوا
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هناكفبنى.الأرضليحينئذالبهعانيونو!ن.مورةبلوطةإلىيثكيم،

:)5-7(ا2تكوينله."ظهرالذممطللربمذبحأ

21:7تكوين"الجنوبلمحوتوايأابراماوتحل"ثم

ليتفرَبمصرإلىابراملانحدوالأرضليجوعحدثذلك"وبعد

21:01تكوين"هناك

قدمهموطئتكونأنأبرامتمناهاوعطاء،خروأرض،المصريةالارض

يطلاليالنافذة،اليومحتى،التاريخفجرمنذتزللموهيالموعودةالارضنحو

قضاياهم.كلفييؤثرالذكطالمحراكوالاصبع،العربعلىاليهود!السلممنها

رآها،منكليضتهيهاومغرأخاذجمالعلىامرأتهساراكطوكانت

بلزوجقانكتقولي"لالها:فقالجمالهالأحلنفسهعلىأبرامفخاف

بسببك.شريميبنيلئلاأختى

إنكمرأ-لهاٍ!رايقالأنهمصريدخلأنقربلوحدث"...

ليقتلوننىامرأتههذهيقولونالمصريونك2رل!ذاالمظهرحسنةإمرأة

رؤساءورآها...بسببكضرلىيكونأختىانكقولى.ويستبقونك

فصنع،فرعونبيتإلىالمرأةفاخِذَت.الفرعونلدىومدحوهاالفرعون

.وجمالوأتنوإماءوعبيدوحمرووبفرنمملهوماربسببهاخ!أأبرامإلى

!دعاأبرامإمرأةساراىبسببعظيمةفربات!رعونالربوفرب

إمرأتك؟انهاتحبرثيلملماذابيصنعتالذيهذامالهوقالأبرام!رعون

هوذاوالاَن.زوجتىلتكونلمطأخذتهاحتىأختىهىلمطقلتلماذا
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وكلوامرأ-لهفثئوهرجالاًلرعونعلهفأوصى.واذهبخذهاإهرأتك

(2ا-.:).ا2تكوينله"كانما

لوطأخيهابنمعمصرأبرامتركيكن،لمشيئاًوكأنهكذا،

حصلاليوالنعمالخراتكلمعسارا!المصونزوحتهمعه!حباً

حيثإيلبيتالىالجنوبنحوالمقدصةالقافلةواتجهتلها.بيعهلقاءعليها

فالاقامة.والمرعىالماءعلىلوطورعاةأبرامرعاةبينمخاصمةحدثت

كئرت)ذ،يصطحبهالذىوللركبلهللضرسبباًكانتمصربأرض

أبرامفاقتسمأالمياهعليهموقفتالأرضبهمضاقتحتىالجميعمواثي

أرضلِىوسكن"ل!هبالكنعانيةالأرضأبرامواختارالاتجاهأخيهابنمع

12-31وين"كنعان

القالأرفىحمع"لأنقائلاً:لهالربظهرلوووعنافزاقهبعد

الأبد"إلىولنسلكأعطيطلكوغرباًويثرقاَوجنوباًيثطلاَلرى

حبرونليالتىممرابلوطاتعندوأقاموأ!لىخيامهأبرام"نقل

ا-318تكوين"للربمذبحأهناكوبنى

وماشيتهومالهرحالهفكثركنعانأرضفيابرامعلىايخروأقبل

،الفرعونأحضانإلىزوحتهبدفعإلههأرضىوقد6لهضرتكثرلاوكيف

الأثناءهذهفيأ؟.الالهذلكلمرضاةالضردطحديدةطريقةبذلكمختطأ

من"فهدى.ومواشيهنسائهمعفسباهلوطأصومرملكلعومركدرهاحم

Nr:41تكوين"العبرانيابراموأخبرفي
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لهولدانايمرنينكلمانهجزسي،أخاهانأبرامممع"للما

هوليلاَعليهموانقسم.دانإلىوكبعهمr(ا)8عشروثمانعةللاثمة

كلواسرجع.دمشقكالعنالتىحوبةإلىو!بعهملكسرهموعبيده

تكوينوالثعب"أيفأوالنحاءوأملاكهأخاهلوولواصجعالأملاك

(1-7ا:)414

فأحياناَلوطتبعيةفيالكاتبيخلطأبرامحياةلس!ررةالتوراةروايةفي

بنهارانابنفولوطاأنهيوالحقيقة.أخيهابنوأحياناَ،أخاهيسميه

تكوينفيحميأبرامانالملاحظومن.للوطعمابنأبرامفيكونتارح

عبر،الفعلإلىالرحلنسبلأنخاطئةالتسميةوهذه.بالعبرانى41:13

الشعبعلىتطلقلمعبرانىوكلمة.مياه6يةأبراميعبرلمإذ،يحدثلم

لقبوأفضلومصر،سيناءبينالفاصلصوفبحرعبوربعدالااليهودى

عبرانىبأنهيقولونالترراةمفلسفيلكن.البدوىأبرامهوأبراميلىينسب

البحار.أوالأنهارأحدعبرلأنهولي!والتنقلالأسفاركثرعابراَلكرنه

)حدىالتوراةكانتاليالقوميةللأهدافخدمة!شاؤونمايوولواأنلهم

أمئالهشانضأنهوبهانالحضارةيمتلكلا،كلدانيبدوىهوفأبرامأسسها.

دونمكانإلىمكانمنويتنقلونوالعشبالماءوراءيسعونالبدو،من

الحضارىالعمرانمنشيءيوحدلالأنه،للمكانحنينأربالتعلقشعور

الضعوب،منلغرهمومخالطتهمتنفلهمأثناءوكانوا،بالأرضرربطهم

وحودهم.غايةيوافقوماعقولهمتستسيغهماحضارتهممنيأخذون
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الكنعانيةالأرضالىوصلولماالخكل.باتجاهيتحهأبرامكانهذالأحل

فضرعفيها،َالإقامةثطرمة،نفسهفيفتمنىوعطاءخكلأرضوحلما

بها،لهأوصىالذىهوالربأنبححةيخهاوالسكن)خلالهاأمرد!صه

فيمامنهاطردهمودالتالىسكانهامزاحمةلهوضزعملكيتها،صكوأعطاه

بعد.

بالمعنىحضارةلهمتكونالأالرحلالرعاةهولاءبأمثالوحركيأ

الث!مس،حرتقيهمخيمةإقامةهوالعمرانمنيهمهممافكلا!حيح:

التقاطعنكنايةإلاليستالمذابحبناءوفكرةالبرد.وقرالريحولوافح

دونحولها،عضامرتفعةلتدومعيَنحذوإلى،بدائيبشكلالححاوةورفع

هذهمثلبناءانالقولنستطيعلالذلكمعقد.هندسيشكللها!كونأن

هذاقورنماإذاالبدو،عندالحضاريةالبناثيةالناحيةتقدمعلىيدلالمذابح

ابرامسبقواالذينوالبابلببنالمصريبنعندالرافيالمعمارىبالفنالأمر

الحضاراتأعحزبشكلالآتيللزمنوخططواالاهراماتفأقاموا،وشعبه

التقليدا.عناللاحقة

وتعفقهم.دافقوماءوفررعثبفيمحصورالرعاةهرلاءهمكل

منهاالاستزادةطلبأوالخراتعلىالحفاظبابمنالأليس،بالرب

بابمنبالآلهةاممانههـتبط،الوثنيينمنكغرهوأبرام،البقاء.لضرورات

ماخلالمنالااللَةيفهملا،الرعاةمنكغرهفهر،الآ.ليسالمصلحة

بهوالاحتماءالاستحارةخلالمنأوالمساحةومنالخراتمنيحتاحه
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خلالمنبوضوحتتحلىهذهالوثىالاكلانوصورةالاعداء.منخوفأ

محزففيالتماثيلصناعةكلتهنكانابرهيمانننسىولا.اللةابرامتصؤر

حانبالىوذووهيحتكرهارائحةصناعةوكانتمنهاوبعتاشييبعهاأليه

المواشي.تربية

هذاكان،الخوفمنواقياًدرعاًلهيمثلالوثىالانسانعنداللة)ن

علىالانسانتعدىعنالناتجالخوفأمطبيعيةعواملعنناتجأالخوف

إلىيلحأفانه،الذاتيةوبقواهلذاتهتحقيقهالانسانيستطيعلافما.الانسان

وأبناءوأقربائهعائلتهأفرادمعونةمعونتها:ويطلبيستحرهامنهأعلىقوة

يلحأفانهالقوىهذهتكفلموإنأولأقومهوأبناءوحلفائهوعبيدهعش!ررته

دحرعلىولتساعدهلتعينهإليهافيتوصلتقهر،لااليالخفيةالقوةالى

وحودهاويحصر،الطلبوعند،الفعاليةدائمةيعتبرهاالقوةوهذهالأعداء.

.الشعوبمنغرهدونبهفعالبتهاحصرويتمنىالغر،دونبوحوده

فيزيادةأوخيراتهوشختمصائبهكثرتإن،أخرىناحيةومن

لقاءلخدمتهويستميلهايسزضيها،الخفيةالقوةتلكإلىيلحأف!نهنوالها،

بعدبهايضخيمذبحعلىذبيحةأومعهايقطعهوهميعهدٍأويقدمهنذر

مماإَحزيعطىفهوالمساومةفيماهروالانسان.ليتغىماعلىحصرله

أدنى.كحدمضاعفجزءعلىالحصولبغيةإلالهممايعطيولاأخذه

بعدتقامكانتبعدهومنأبراميقيمهاكانالىالمذابحانويلاحظ

المنطقة.سكانجيععندمعروفةوكانتقبلهوليستالمبتغىعلىالحصول
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كانالخطر،ودفع،المبتغىعلىالحصولالث!عارين:هذينتحت

وكيفمافعاليتها،كانتوكيفمامصادرهاتعددتمهما،بالآلهةالأكلان

رضاها.الىالوصولسبلكانت

نأ،الهدفينهذينإلىللوصولالتفتيشخلال،للانسانالأسهلومن

فيسهلوثيممومتها،الفعاليةثهوليةلهواحد،الهفيالقوىهذهتكون

اصترضاؤه.ثمومنمنهوالطلببهالاتصال

زمنفيحضارتهاوكانتالكلدانيةالارضفيبرامlوحودوخلال

فيتجولهوأثناءأوحها،في.(.ماق75ا-.)397حمورابىالبابلي!لكها

وحصرالواحدبالإلهالايمانابرامتعلموقتئذ،الفرعونيةالحضارةمهدمصر،

الايمانروادكانواالوقتذلكفيوالمصريون.واحدةبذاتالقوى

الايمانالىتدعوكانتالئالكنعانيةالمديانيةالتعاليمحانبإلىالترحيدى،

التوخه.يجبوحدهوإليهالقوىكلفيهتنحصرواحد،اله

وآمنله،فراقتالتوحيدعنوشاملةواضحةفكرةابرامفأخذ

بذلكالايمانفرضوحاولبهخاصأالالهذلكحعلحتىبإيمانهوغالى

فلاومقدصة،شاملةأحكامهتكونكي1الشعوبمنيجاورهمنعلىالاله

ذلكمنبتشريعالأرضالحتلالبذلكابرامفيضمنأحد،عليهايعزض

يث!اء.صاعةمأربهلتحقيقيسخرهكانالذىالاله

الىالآلهةتعدديةفيايمانهوعلىوثنيتهعلىبقي،ابراماخوفناحور،

ناحورواخوهابرامنكَانتارحبيتفيمعروفاَالتوحيدكانفلوبعيد.زمن
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حفيديعقوبوزوحةناحوربنلابانابنةراحيلوها.الايمانذلكعلى

معهروبهالدىجملهاحدجتحتوتخفيهاوالدهامماثيلتسرقابرام

.لابانوالدهاظلممنزوحها

ناحور؟بنلابانوالدهاوترافيممماثيلراحيلسرقتلماذا

لهذهبسرقتهالأنها،وليستسرقها،أطفالألعابلأنهاليى

لمالذىالواحداللةعبادةإلىلابانوالدهاتهدىأنأرادت،التماثيل

الأوالدهامضاربتفادرلموهيأحد،منعنهتتعلملموعنهضيئاَتعرف

صرها!...أوحلبهاأوالماشيةصقايةوراء

تريدالعتيدتغزبهافيهيوهاأهلها،لممانعلىلآنهاسرقتها

.مموافقةربالطبعالكنعانيةالأرضعلىالعبادةفيإليهابالتوحهالاستمرار

أيضاًالمنطقىالجائزومنأبرام،وحفيدالاسباطأبييعقوبزوحها

ذلك.فيلهامث!ارمحط

،لابانوالدهاتماثيلتسرقابرهيمبناسحقبنيعقوبزوحة

والارشادوالتعليمالزبيةأييئ!...الوقتنفىفيزوحهاوخال

حيلينفبعدذلك،علىأحفادهلكانموخدأ،أبرإمكانفلو..والتوحيه؟.

الوئنيةللآلهةالتعبَديمارسيبرحها،لموأرضهفيبقيلأنهوثنيأناحوربقي

بسببأبرامضقيقهانحينفي.أحدهمولابأن،عشرتهوأبناءأولادهمع

والعكىالكنعانيةبالأرضمرورأمصرl)الكلدانيينأرضمنتنقلهكثرة

فييألفهالمحضاراتعلىعقلهوتفتححديدةمفاهيمتعفمبالعكمى،
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لتحقيقيسخرهالواحدبالئةالاكلانفكرةلهوراقتأور،بلادالأولمرطنه

...امأربه

ف!نكقوةمنعندكمافبقدر.البشرىللعددتحتاجالبداوةحياة)ن

هي.مهئمعاملالبداوةحياةفيالبشريةالعدديةوالقوة.بالاطتثنانقثعر

وأكثر،"أباركك،فغالهحوميورمحوللا!متمرار،للرفاهيةسياج

مدزبةميليشياأؤللهفأنثأذلكأبرامويعرفالبحر"كرملفسلك

عنصرأعشروممانيةثلاممئةمنهااستعولالجليشيات،تاريخفيومنطمة

دمضق،حوبةإلىوتبعهدانفيصومرملكلعومركدربهمهاحم

ملكوخرج.السومركطالملكصباهااليوضراتهونساعولوطاَمزحعاَ

تستقبل،التاريخمنذتتغترلمالناسهكذاالمنتصر.أبراملاستقبالصادوم

فيكانالذى.شاليمملكصادقملكيهولاءبينوكاندائماَ.المنتصر

تكوينالعلياللَةباسموباركهوحمراَخبزاَفأخرجكاهناَالوقتنفس

الخلزتقديمهمغدطفوسهمفيالكفةينكرهالذيا-.Y(:0)2ا4

منفيمةارفعالالاجبلكنلبثطهوالذيمفلسكفرلكوالخمر

كنلد،لألهلبسرنبنه،علىكانيسوعانلفولهمالمسيحيسوع

اوللالهلهل،مدرسنهإلىوروحبأفكر!أيننمىككيسوعلانوليس

بهالمشلههفجطوهالممرانيل،وسلطةبمجدللاعنرافسوعمل!

ويتشبهواحذوهيحذوالأنوالضاءالملودمنلغيرهناثمجيعأ

لاسرانبل.وخضوعهباكرافه
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نموذجوهى،الشعوبحياةفيتتكرر،الملك،الكاهنهذاوصررة

تهفالذىالزحفطونىْ،الضعيفالحاكمأوالملكلصررةباستمرارباق

فيها!الكرامةعرةمنأكرابة

العلي،للَةبايرمنموخدأكانوكاهنها،شاليمملكصادقملكي

ماالأمر،سئان،شعوبهمدينعلىالملركأنأوملركهمدينعلىوالناس

بضريةلمحموعةيكهنوإنمالذاتهيكونلافالكاهن.مقصودةالحقيقةدات

موحوداًكانبالئةالايمانانأىو-سشدها.يوخهها،الايمانلطمعهتشزك

ضاليمملكإننف!ترفكيفلاواٍالناسبينومنتشرأالوقتذلكفي

إلههباسمأبراموباركالعظيمالعليدئةكاهناَكانالوقتنفسفيوكاهنها

رعية؟بلاكاهنأصادقملكييكونأنالمعقولمنفهلالواحد.

أثناءتعفمهمحدثاَكانالتوحيدىأبراملممانبأنالإلباتيأتيهنامن

اللَةباسملهصادقملكى.ممباركةيثبتههووهاوكنعانمصرفيتجؤله

لهم.أباًليسوبالتاليالمومنينأوليكنلمأبرامفانوبالتالي،العلي

قبلمُوخدة،ليوسية،،كنعانيةمدينةهيشاليمأنالمركدوالاثبات

ملكيتهاقدصيةويدَعوااورشليمإلىاحمهايحؤلواأنوقبلإليها،العبران!ندخول

وشبهملكهاخضوعرؤيتهملدىفكرتهااستضاؤاالىالملكيةهذهبعد،فيما

لالفوةتؤخذهى.الحريةعكسوالاستعك.الخضوعهداباوتقدرممهملهم

لأسيكهم.الخونةفلِقدمههواماالأبطالبفرضهاهىبالنل،يُقدموهو

بطنه.علىفىحفالذىاىةزحفطوني
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أهلواستقبالسومرملكلعومركدرعلىمنتصرأعودتهولدى

بالقوةوشعرالنصربنشوةأبرامأحسنله،ملوكهممعصدوموأهلشاليم

)لاَمأربهلتحقيقيلزمهولامعهالآنفالقرة.الأرضبامتلاكيفكَرفبدأ

أبراممعالربقطعاليومذلك"لي:لذلكالربفسخر،الإلهيةالفتوى

نهرالكبرالنهرإلىممرنهرمنالأرضهذهأعطيلنسلكقاثلأممثاقأ

51:81تكوين"الفرات

ولاينساهفلابهيذكَرهولكىلابراموعدهالتوراتيالإلهيثبتولكى

صارةاسمإلىسارايزوجتهواسمابرهيمإلىأبراماسمغئربهئقتهتضعف

ذريته.كلفيالختانعليهوفرض

للاالأمممنلجمهورأباَوتكونمعكعهديلهوذاأنا"أما

بيقعهدىوأتيم...ابرهيماممكسيكونبلابرامبعداممكيدعى

لكإلهاَلأكونأبدياَ.عهداَأجيالهمليبعدكمنن!لكوبينوبينك

وكلغربتكأرضبعدكمنولنسلكلكوأعطيبعدكمنولنسلك

:)4-8(اVتكوين."إلههموأكونأبديأملكاَبهعانأرض

لإثباتهبعدهمنوآلهأبرامعلىإلهأنفسهبفرضالالههذايكنفيولا

ابرهيم:علىثروطهبالمقابلأملىبلالعهدهذافينفطعلىالشروط

منونسلكأنتعهد!ي.قحفظأنتوأما.لابرهماللة"وقال

نسلكوبينوبينكمبينيتحفظونهالذيعهد!طهوهذا.أجيالهمليبعدك
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علامةفيكونغريكم.لحمفيلتختنونذكر.كلمنكميختق:بعدكمن

:)9-12(.17تكوين."وبينكمبينيعهد

ابرهيمالتوراتيالالهكافأهكذا،وحماهمالقتلةقبلهكافأوكما

والعهدالقسممعادلةفيإليهرفعهاذ،الفرعونالىعرضهباعكقوادالذى

والمعاهداتالشرفوعهودالمواثيقمعهيقيمله،معادلأنداحعلهوهذا

والعقائدية!السياسية

قطعهالذىللوعدإثباتاَينقذالختانبدأ،الزمانذلكمن،حينهمن

اتنوعدوأثبتالفراتإلىالنيلمنتمتددولةبإعطائهلابرهيميهوه

.بأخرىأوبأشكالالمسيحيةفيله-سؤجيزالولاعديدةأديانفيهذا،
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عيلواسطاسحاق

ممربةجاربةلهاو!نت.لهنلدللمأبرامإمرأةسارايأما"000

،الولادةعنأمكنيقدالربهوذالابرامساوايلقالتهاجر.ا!ها

علىلدخلأبراملسمع...بنينمنهاأرزقلعلّيجاريتيعلىادخل

!قالتعينها.ليمولاتهاصغرت،حبلتانهارأتفلما.لحبلتهاجر

ولك"بينىالربيقضي...عليكظلمي:لابرامسارا!ي

لييحسنمابهاإلعلييدك،ليجاريتكهوذاأبرامالافقال"...

شورطريقعلىبئروعندوجهها...منفهربتسارايفاذتتها.عينيك

شة".وثمانينثابنحينهاوكانلابرامإبناًهاجروضعت

مولاتهاالىعادتعليهوبناءخاطرها،فطيبلهاحرالملاكوظهر

.16تكويناحمعيل:ابرامفسمَاهوليدهاتحمل

نيماضيهاعلىلهاومكافأةلمذلَتهاورفعأصاراىلتضزعاتوإرضاء

بفلام،الربملاكوعدهاهاِحمر،لجاريتهامعاملتهاقساوةوعلىمصر

اللةعهدتحققحينصنةوالتصعينالتسعةبلغقدأبرام،وكان.فحملت

اسحق.ابنهبرلادةمعه

وأكثرهوأثمرهأباركهأناهاليه.لكممحت!قداممعهلوأما"...

أقيمهعهديولكن.كبرةأمةوأجعلهيلدرئسأدثراثقجداَ.كثرراَ
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"...الآتعةالسنةمنالوقتهلىاليسارهلكتلدهالذياسحقمع

2(.ا2-0:)17تكوين

حنين.علىحنيناًيففئلوولد.ولدبينالتوراتيالربيحابىهكذا

هذاتقدمةقبليوموهابيلقايننبينحابىقدفهويتعترلمالربهذا

ابرهيمبناسحقبتفضيلهذاتهمجددهووها،الأولتقدمةورفضالأضر

الالهفهذاذلكومعكانا،اللةبأمر..للوعد.اثنان.ابرهيمبناحماعيلعلى

قبل.منفعلكماأخيهعلىالآخصدرموغرأوآخرواحدبينيفاضل

هاحربناحمعيلرؤيةمنسارةقلبانفطر،اسحقفطامولدى

زوحتهرغبةابرهيمونفذ.أمهمعبطردهزوحهافأمرتويلعبيمزح

اللَةولكنسبع.بئرصحراءفيالفتىوابنهاهاحروتاهت.المصون

بئرفأبصرتعينيهافتحإذابنها،معفأنقذهامحنتهافيهاحرلنداءاستحاب

.الغلاموسقتابرهيمبهازؤدهاقدكاناليالقربةوملأتفذهبتماء

منزوحةأمه،لهوأخذتفارانبريَةفيوسكنفكبرالغلاممعاللةوكان

.21تكوينمصر.

يمتحنأنالترراتىالربأرادفتياَ،،البديلالبكر،اسحقأصبحولما

اسحقتحبهالذيوحيدكابنك"خلى:لهفقالابرهيمحليفهنواياصدق

وأطاعأ-2(:)22تكوين"محرقةهاكوأصعدهالمرياأرضإلىواذهب

"لاقائلأ:الربصوتأتاهالمحرقةأعذأنبعدالولدبذبحهمَولماابرهيم

'Iوإونظرعييهابرهيملرلمحعشئاَ...بهتفعلولاالفلامإلىيدكتمذ
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عوفاًمحرقةوأصعدهابرهيملأخذه.بقرنيهالغابةليففسَكأوراءهممهق

.(fir-)22:)2تكوين"اسحقابنهعن

لرغبةيستحيبهووهاويطيعهالحليفإلههيحبباررحلابرهيم

تنكريومفهل.مذبحعلىصثموياًاسحقوحيدهعلىالحصرلفيالألههذا

خادمتهطردعلىوافقويوم3!الإلهكلمةينفَذكانللفرعونوباعهالزوحته

؟إ.الالههذامنبرضىالموافقةهذهتمتهلسارةمدللتهلرغبةبناءالحامل

وتركهماوأمهاحمعيلابنهطردعلىيوافقلمااسحقفطامويوم

لهإلههوعدانسيينتظرهما؟الذىللمصرمهتمغرالصحراءفيكيهان

؟سارةزوحتهحملتيوم

الإله؟هذامنأيضاَمباركهواحماعيلأنأنسي

.مموافقةذلككانهلأمه،معطردهعلىويرافققلبهيقصوفكيف

الإله؟نفس

الآطفالعذاباتفيهتوثرولااحمعيلحياةتهمهلاالتوراةكاتب

سارةالستوعفافابرهيممناقبيةإظهاريهئهفقط.الأمهاتوتألم

أخلاقها!وعظيم

؟العادةهذهعلىالمصريونالملوكيكنلماثم

ذلكشعوبعندموحودةالبسمريةالاضاحىتقديمفكرةتكنلما

؟الزمان

؟الشعوبتلكوالهةابرهيمإلبينفىقوأى
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توحيدية.لممانيةقناعةعننابعأ!كنلمالههلنداءابرهيماستحابةان

صوتو)نما.الوحيذلكحمعابرهيمولاذبائح-سيدالأحدالواحداللَةفلا

وآلهتهوثنيتهأبرامنسيوهل،.مماضبابرهيميذكرحديد،منعادالوثنية

الاسم؟بتغيرالماضييمحىوهلأابرهيمالىاعهتبديلمنالركمعلى

معتقداته؟بكلماضيهنسيان،البساطةوبهذه،الانسانيستطيعوهل

يعرفوأبرام،الذبائحوتغريهالتقادموترضيهالهداياتسرهالوثيالاله

فأرادواسحقاحمعيلإنجابهبعدالبهالرحولةبعردةأحسنوقدذلك

كانفانهاسحقالوحيدبابنهالصحيةمحاولتهمنالرغموعلى،الاستزادة

العتيد.حلمهيحققالأولادمنحيثمأ:أعظمنوالأبذلك-سحو

بوحيدهالتضحيةبأنثقةعلىكانفلو.الكل!رةلينالالوحيدأعطى

ضكرعنتعبرهو)نماالهديةف!عطاء.بهضخىلماكاملاَنسلاَإليهتعودلن

وأالأكثرأخذالىترنوعينهالوقتفيفانهاوبالتالمطسابقةعطيةبسبب

عنها.الخطروردالعطيةعلىالمحافظة،تعديلأقلعلى

يعطيالذىهوة،لئة

-سيدالذممطهوللةوا

يأخذالذىهوواللة

لأنالالههذايسترضيأنابرهيمعلىكانالمفهرمهذاضمنمن

تصفيكانتالأممفحميعنهايتها.إلىبدئهامنالحياةمقؤماتييده
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وتجنبألرحمتهاوطلبأللآلهةاسزط!اءوالذبائحالمحرقاتوتقذموتتوسئل

وخ!6لها.نعمهامنالاستزادةأو!بها

الىالربيعمطلعفيالبواكيربأولادهاتلقيكانتالمصريةفالثمعوب

.خطرهوتجنبلفيضانهودفعاًلخراتهطلباًالنيلنهر

واوزيىلاوزريىالحيةالبص!ريةالأضاحييقدمونكانواكما

..لشرهما.ودفعأاسزضاء

مولوخلهمكانوالكنعانيون

واثهونعشتروتلهمكانوللصيداويين

ملكوملهمكانالصغرىلوطبنتأحفادوللعمونيين،

كمويقلهمكان،الكبرىلوطبنتأحفاد،وللمرابيين

الآلهةمنغرهعنيختلفبهم،خاصإلهلهمكانوقبيلتهولابرهيم

ولاأحدفيهينازعهملا،غرهمدونوحدهملهمحدأ،بهمخاصلأنه

أخلاقهمفيممتزون.وتعرفهيعرفهاخاصتههم.غرهمرعيتهفييقبل

إلههيهوهأماممميزاًوئنيأطقححأابرهيممارسإنعجبفلاومناقبيتهم

المسيحيةإلىالذبيحة.كلوضةوانتقلت.الايمانموضةكانتهكذا.الخاص

الفداءالضحيةيصوعتجعلأنوحاولترمزيةفأصبحتتحؤلتولكنها

البشر...جيععن

لرضى؟إضاعإلىاللَةيحتاجهل

اللَة؟يغضبهل
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تلكفيضمنهيالخلقنعمةأليستأذاتهبحذئياضةمحبةالذَأليس

المحبة؟

البشريةكلعنالأخيرالفداءذبيحةليكرننفسهيسوعأختاريرم

الوحردأمنوتزولالذبيحةفتختفيالوثيالايمانينهيأنبذلكهـدلما

فكرةلخاطرهواستعطافأللإله)رضاءبالذبيحةالفداءفكرةأليست

بالابنالتضحيةوفكرةأالمسيحيةفيرمزيأوممارساليهوديةإلىامتدتوثنية

لابرهيمالوحيدالابنهواسحقهلثم؟يهوديةوثنيةفكرةأليستالوحيد

لابرهيم،كبكراحمعيلالتوراةتذكرلملماذااععيل؟أوبكرههوهلأو

والآهتمالأعرلأنهبالبكر،يضخىأن،الوقتذلكلطالوثنيةوالعادة

لهه1لهحمحالذىبكرههوأليس؟صلبهمناحمعيلألي!3والأح!ثوالأغلى

منه3الآتينسلهوباركوباركهبه

الست؟ابنعنيختلفالجاريةابنهل

عليه؟السيدةكرهيالسريرفيالجاريةوهل

جعلتإذمتحددةيهوديةوئنيةفكرةأليستالمسيحبنؤةوفكرة

الوحيد؟اللةابنالمسيح

هذهلماذاالكثر،لهيكونالواحدلهيكونفمنوحيداَ؟يكونلماذا

التبى؟فيالحصرية

نفسه؟ألرضيأبابنهاللَةيضخيلماذا

لمشيئته3بناءجميعاَالبشراللةيخلقالم
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بهأالإيمانطرقفيأواللةحوهرنيهوالأكلانفيالفرقهل

الشعوبخاطرهتشعطفكانتالذكطالوثئمولوخبينالفرقوما

لهوتقذمالمذابحلهوتقيمالحيةالبضريةالأضاحيلهنجتقذماكنعانية

أاليومضعوباممانوبينالنذورات

كاملخالقواحدلإلهايمانفيهيالانسانىالعقلسعادةإن

لشقاءفيا،كذلكيكنلمفمانخئرةحرةثميئةبناءالكونأوحدمكلول

...!العقلذلك
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فلسط!لي

قادلقبينوسكنالجنوبأرضإلىهناكمنابرهيموانتقل..".

لأرسل.أخقهيامرأتهسارةعنوقالجرار.فيوتغزبوشور

ا-0/23تكوين"سارةوأخذجرار،ملك،أيمالك

أيضاًأناله:وقالالليلحلمليايمالكإلىاللَةملاكفجاء>>

اًنعنأم!كتكقدأيغأوأناهذا.لعلتقلبكلسلامةأنكعلمت

2:)6-7(0تكوت"الرجلمرأةاٍردَلالآنتمسهاأدعكلملذلكإلىغطع

كانالفلسطيىحرارملكانيئبتلابيمالكاللَةملاكظهورإن

وإلاَ.أمامهالشريفعلأنويخافلهويستحيبابرهيمقبلبالئةيومن

نائانيةناحيةومناللَة؟منرسولهوالملاكهذاانالملكيعرففكيف

ابرهيم،إمرأةعنأمسكهلذلكيخطئئأنيريدهفلامعهبعلاقتهضنينللةا

الآولى.للمرةسارايأخذحينالفرعونتلبيمصكلمانهحينفي

فلوذلك،ينسبواأنللبعضيحلوكماالموحدينأولليىفابرهيم

الامورية،الكنعايةالضعوب)نلوحدواالتوحيدىالايمانحذورفيتعئقوا

بوحدانيةمومنينكانواالطبيعيةسورياصكانوالحثية،المديانيةالسومرية

مومنةكانتمصرأهلمنكعةوأنكماصامية،انسانيةوبمثللذ،ا

والإيمانللتوحيد،الدعوةوكانت.ذلكعلىدليلضروهرص،موحدة
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الوثئالايمانطغيانبسببصريةدعوة،الحيالقد-سالخالقالواحد،،دتة

الحالهيكماشاؤواكيفماالشعبعاطفةبتحريكالبعلكهنةوتحكم

الرابعامنحوتبالموخدالفرعونقتلوموامرة،الدينرحالعنداليوم

حهةمنالتوحيدىالايمانوحودعلىدليلكبرهيباخناتونا!مروف

.أخرىناحيةمنالثعبوعاطفةعقولإدارةفيالوثنةكهنةفعاليةوعلى

للَةباالايمانإلىدعوتهسبيلفييكنالمسقراطاستثحهادكذلك

الآحد؟الواحد

الموخدونشكلبعدهملمنالإكلانلَابعوعلى6لهمذعلىوحفاظاً

الزمانذلكمفكرىمنالنخبةفياليهاالانتماءحُصراليالسريةالجمعيات

الامتحاناتلأقصىيخضعونالعضويةطلأبوكان.فيهالعلموطالى

بعد.فيمالممانهمولتثبيتنواياهمصدقمنللتثبتوذلكوالتحاريب

الآالبيضاء،الاخوةوجعيةالكررنثيةوالجمعيةفيثاغوروسجعيةوليست

مصرهيليوبوليسفيمشثمرةكانتالئالتوحيديةالسريةللحمعياتاامتدا

ابيمالك،إلىالتوحيدوصلفكيفوإلاَ.فلسطينفيالكرملحبلوني

كذلك؟والحينالحينبينلهاللةومصالحةاللَة،منخوفهيفسروكيف

ابرهيم:منطلبهاالىاليمينفيدئةذكرهنفسئركيف

جيثهرئيسويكولابيمالكانالزمانذلكليوحدث"...

بالمحةلىاحلفلالاَنعانع.أنتماكلليمعكاللة:قائلينابرهعمكفط

إليكمنعتالذي!لمعروف.وذريتيبنسليولابيتغدرلاانكههنا
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وعثب.أحلفأناابرهيملقال!يها.تغزبتالتىالأرضوإلىإلم!كصغ

!قالى.ابيمالكعبيداعغبهاالتىالماءبئرلسببابيمالكابرهيم

سوىممعتأناولاتخبرنيلمأنثالأمرهدا!علمنأعلملمابيمالك

يثاقأ.كلاهمافقطعاأبيمالكوأعطىوبقرأغنماَابرهمفأخذ.ال!وم

هيمالابرهيمايمالك!قالوحدها.القممننعاجسبعابرهيموأقام

منتأخذنعاجسبعانكفقالوحدها.أقمتهاالتىالحعالنعاجهذه

ذلكدعالذلكابئر.هذهحفرتبأنيشهادةليتكونلكييدي

وليكولابيمالكقامثمل!بع.ئرليمافأفقطعما.سبعبئرالوضع

:)22-32(.12تكوين"فلسطينأرضإلىووجعاجثهرئش

نفسيةيعرفكماسبلهويعرفاللَةيخافمزمنملكابيمالك

يندرلاكىلئةبالهيحلفأنومضيفهخصمهمنفطلب.الغدَارةابرهيم

فيالبدوىوشهرةلهابيمالكتحتبلماوالأمش!هورالابرهيميالغدر.به

ابرهيمكدرمنيأمنولكي.حسابألفلهاويحسبالصيتذائعةالغدر

لماقدرتهويعرفبالذمومنأيكنلمفلو.اللةباسملهيحلفأنمنهطلب

ابرهيم.غدرمنبهاحتمى

اللَةمنوخوفهأمامهابيمالكضعففرصةابرهيموانتهز

فاستغلبه،النكولمنيمنعشيءلاعهدفيباحمهوالاحتماءبهوالاستحارة

رعاتهعلىابيمالكرعاةاعتداءقصةمختلقاَالماء،بئرليمتلك،المناسبة

ليكونكافياًكاننعاجشعقدرهبثمنللبئرمملكهوكرشالبئر.وردمهم
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أىضيفاببئر:المعروفالمكانوهوا!ليالواقعكرسهلهقيدشهادة.!ابة

السبع.النعاج

انتهىوالذىفلححطينتاريخفيوالأرضللماءضراءاولتموهكذا

الماء.بئرشراء-منسنهالافاربعةحواليبعدسكانهابطرد

ولكنبابيمالكغدرهبعدمعهدهويحفظالبئرويمتلكابرهيموينجح

يومهاابرهيميستطعلممافلسطينفياليوميمارسوناحفادهوهاحين،الى

ونسلهبابيمالكابرهيميغدرلا"انصريحأ:كانالاثنينبينالعهد:تنفيذه

فماابيمالك!ذريةعلىبالحفاظابرهيملذريةإلزامهناكيكنلموودْريته"

بينلعهدنكولأيشكَلولاالقانرنعنيخرجلااليرمابرهيمذريةتفعله

إ...الأصلفييتفقالمفريقين

هيالئاربعقريةفيصنةوعضرينوسبعةمئةعنصارةوتموت

لتملكفرصةوانتهزها.ممرارةوبكاهاابرهيمفندبها.كنعانأرضفيحبرون

فلنوأصالةونخوةوحميةأخلاقأصحابحثفبنو.الكن!عانيةالأرض

خرروهو،شهامتهمفاشغل.بالأرضالمصيبةبهذهوهوعليهييخلرا

حث:بنوفأحابهزوحتهفيهيدفنقبرملكيةمنهميلتمسوذهبمستفل،

تدلنلاحتىعنكقبرهيمغمناأحدلا،ميتكادفنقبورناأفغل"في

.(V:)irr-تكرين."ميتك

لطللفرعون:مرتينعرضهاإذحياتهافيزوجتهابرهيماستغلوكما

يشأفلممماتهافييستغلهاهوهاالفلسطيى،حرارامكلابيمالكئممصر،
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رحاهم،معروفهمحثلبيثاكراَسحدأنفبعدمعار،قبرفييدفنهاأن

هيالئالمكميةمغارةيعطيهأنالحثىصومربنعفرونمنلهيلتمسواأن

"الحقلشبه:مسامعفيابرهيمالحثيعفرونفأحاب.حقلهطرففي

.2311:تكوكميك"أدفنلك،وهبتهافيهالقوالمغارةاياهوهبتك

فقال،التملكصكتعطيهلافالمحانيةمجانأ،القبراخذابرهيمورفض

فأدفنمنىخذ.الحقلثمنأعطيكتسمعنى،"ليتك:لعفرونسحودهبعد

.23:13تكوين"هناكميتي

اممعني،سيدكي"ب:لهفقالوتذللهابرهيم.ممسكنةعفرونوأخِذَ

.23:51"تكوينميتكفادلن،وبينكبينيهيهالفةلثاقلبأوبعمئةأرض

ممنأالفضةفوزن،تحقققدحلمهلأنقلبهفيوضحك،ابرهيمفسمع

الحقلالمكفيلة،ليالذيعفرونحقل"لوجب.لعفرونوقدمهاللحقل

ملكألابرهمحواليهحدودجمعليالذيالثجروجميعليهالتىوالمفارة

والمغارةالحقلفوجب.مدينتهبابالداخلينوجمعحثبنيعونلدى

2(.ا-.)236:تكوينحث"بنيعدمنقبرملكلابرهيم،فيهالتى

أولاثمالبئرشراء:فلسطينفيالرحميالتمفكبدأالكلماتبهذه

الحالين،كلافيتملكوسندلنلقاءثانياَ،المدفن

وتخطيطوتنظيمبهدوء،فلسطينفياليهوديالتملكوتوالى

عنيفتَشونأهلهاوتشرد،ابرهيملآلالزمنمعفلسطينفأصبحت

تملكحلمبتحقيقخصومهمويحلمالأرضباستعادةيحلمون...الوطن
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اليالارضكلعلىصيطرتهموفرضاليلالىالفراتمنالبهبرالرطن

فيامرأتهسارةفدفنابرهيمعينقرثحينها.العربيةالدولنواةشكل

.كنعانأرضفيحبرونفيالئالمكفيلةحقل

يحمحللم)ذالنساءتاريخفيصوداءصفحةانطوتصارةوبمرت

أنبعدالحاملخادمتهاطردت.سارةقلبمنأقسىقلبأالنساءتاريخ

رأتلماعليهاعينهاضاقتثممنه،لتحملزوحهاأحضانإلىدفعتها

ملاكلكنبطنهالطالذكطللحنينمكترثةغررالصحراءعبرفطردتهاحملها،

فطامأثناءثم.احمعيللهفولدتصيدهاإلىفأعادهاوتدخلأنقذهاللةا

الدارفناءفيويلعبيمزحوحاريتهاضرتهاابنعمارةضاهدتاسحق

ليتيهاالفتىوابنهاهاحربطردفأمرتالحسد،ونهضهقلبهافيالغررةفدئت

الملاكمباركةخبائهابعرضوضاربةعليهمامشفقةغ!سبعبئرصحراءفي

احمعيل.للطفل

الفرعونإلىمصرفيكعاهرةتباعأنترتضِلماالعظيمةهذهوسارة

حلمها؟ولتحقيقلزوحهاإرضاء،فلسطينفيحرارملكعندثانيةتعيدهاوأن

وتبيحنفسهاتبيعأنبالموتولوحتىتقبللاالشريفةالعفيفةالمرأة

مرفهة.دنسةحياةمنعندهايضربطهارةفالموت...إلزوحهاإرضاءعفافها

بلالخاصحسابهاعلىهذاتفعللنبذلكففسهاتسمحالئالمرأة

له،انقاذاًتفعلهاأنزوحتهرحاحينفقدهاالئزوحهاكرامةحسابعلى

فيطيع،تأمرهيديها،بينالعوبةوسيصبحالزوجهذاستذلفانهاوبالتالي
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ألعوبةأصبحإذ،ابرهيممعالأمركانوهكذارفضأ.يحتطيعفلاعليهتشر

له.يقالأنيستحي.مماوتعيررهغضبهاثورةخشيةأمانيهالهايحققصارة

سيدتهلأمراستحابلذلكذلك.غررشيءولايقالكما"السزة"هف

هاحرطردلأمراستحابثممنه،فحملتهاحرفراشفيفاندسسارة

الصحراء.عبروفتاهاهاحرطردأمرنقذوأيضاًثمالحبلى

وتدعوهاعرائسهاتباركاليومحتىالكنيسةتزاللاذلكومع

!بسارةللثبه

وقساوة،سارةوحقد،سارةقصةالمسيحيالدينرحاليقرألما

؟.سارةوعهر،سارةتلب

تزييفلماذا؟سارةحياةفيالطهارةوأينالعفافوأينالمناقبيةأين

متى؟وإلى؟والحقيقةالفضيلةمظهروإظهارهالزلِفوتغليفوطمسهاالحقائق

زمرانمنهافأنجبقطورةفيتزؤجسارةموتبعدابرهيمويعود

عنوتكفيراًسارةلذكرىووفاءوشوحا!ويشباقومديانومدانويقشان

لابنهممتلكاتهوكلمالهكلابرهيمأعطى،عليهبحميلهاواعزافاًمعها،ذنبه

.ه:25تكوينأولادهمنغروهدوناسحق

فاشحلفك،فخذيتحتيدك"فع:بيتهكبرلعبدهقالشاخولما

الكنطنيينبناتمنلابنيتأخدلاأنالأرضوإلهالسماءإلهبالرب

زوجةوتأخذتذهبعثرثيؤلىالأرضإلىبلبينهمساكنأناالذين

.(t-أ':)4تكوين"اسحقلافي
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وانتقىناحورمدينةإلىالنهرينارامإلىالعبدفذهبكانوهكذا

.ا24:هتكوين.لهزوحةناحور،بنبتوئيلابنةرفقة!سيدهلأسحق،

اسحقفدفنهسنةوصبعينوحمسامئةعاشأنبعدابرهيموتوفي

9.ك0yتكوينصارةنبLحالىالمكفيلةحقلفيواحمعيل

حضرحتىوالدهبوفاةاحمعيلعلمكيفالتوراةكاتبيخبرنالا

وأسلكيةاتصالاتلاويومهامصر!فارانفييسكنوكانالدفنصدفة

عفهالبصر.بلمحالمسافرينتنقلصواريخولااصطناعيةأقمارولالأصلكية

فييتيهانوتركهماهاحروأمهطردهالذىوالدهحنانيفتقدصدفةحاء

؟سارةالمصونزوحتهلرغبةتنفيذاَسبع،بئرصحراء

حفاظاَمرتينالبغاءإلىزوحتهدفعالذىالمومنين،إبوالخلي!ابرهيم

مجانيةيأبىونخوةضرفصاحب،والغنىللرزقواصتدراراَحياتهعلى

..صومر!.بنعفرونمنهبةسارةلزوحتهمدفنأخذفررفضالتعامل

وعلىذاتهاوهبتهوقدحبلىوهيهاحريطردأنيرتضيولكنه

بعدفيماويطردهاثانيةفعلتهيعيدثم،نسلهتحفظكيصارةسيدتهامرأى

لأنهضصرهفرتاحالصحراء،فيالقدرلريحويزكهمااحماعيلولدهامع

...إصارةالسيدةورغباتأوامرنقذ

وبحرماصحق،لابنهوممتلكاتهمالهكليهبأنابرهيم-ستضيكيف

فيكفيهمشوحا،ويشاقومديانومدانويق!ثانزمرانواما.احمعيلابنه

ذا.فقطبهذاالاالتاريخيذكرهالاقطورةاحمهااممنالأسموهبهمانه
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فلماذااحد،معتبغلمو،عليهتشحعلموالزنىتثمهدلموتزن،لمانها

التمحيد؟تشحقولماذااذاَ؟تُذكر

باللَةآمنمناوللأنهليسالأبد،الىممحداحمهالمومنين،ابوابرهيم

اسىمناولولأنهالفلح!طينية،الارضاثزىمناوللأنهبلفتعفف،

...ااسرائيلدولة

العبادربالحقيقىللَةبايومنكانانهابداَيعئلايهوهبالهها!كلانه

الكمالاللة،المحبةالمحة،الخيراللَة،المعرفةاللَة:نحننعرفهالذىوخالقها

تمصمز.اوتفرقةدونللحميعالراحداللة،الداثم

الوثنيةبالآلهةالأيمانمنآخرنموذجهوانما6ليالتوربأفهابرهيمايمان

ضدفريقاَوتكلالهداياوتستلطفهاوتثور،وتغضب،وتحبتكرهالي

وتحرقوتنهبوتسىفتنتقمآخرضعبعلىشعببيدوتأخذ،فريق

وكيف،عائلتهمعوثنيتهعلىناحوربقاءنفسرفكيفولا،والضرعالزرع

منكبرةمحمررةلابرهيممرافقتهمنالرغمعلىوثنيتهعلىلوطبقاءنفحر

وكيف،وآلهتهموالمواليونالعمونيونكانالعظيملوطنسلومنالعمر،

عنلحظةكلفيالعبرافيالشعبوارتدادابرهيمبعدحاءمنوئنيةنفسر

الحكيمسليمانوحتىوعحائبهماوهارونموصىاياممنابتداءالههعبادة

ملكو،هيكلاعتابعلىماتالذكطذاته

الذىالحقيقىلئةباصادقةاكلانعبادةابرهيمعبادةكانتفلو

حيل.ألىحيلمر.،الأكلانوئنيةتوارثناولماايدأالأرتدادكانلمااليومنعرفه
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وابنتاهلوط

مواضيهما،كثرتوقدمصر،منالرحوعرحلةأثناءفي

لاابرهيمفذهبوالصرةالاتجاهفأقتماالماء،علىابرهيمرعاةمعلوطوعاة

وفي.وزوحتهابنتيهمعسدومفيوسكنفذبلوطاماكنعانارضالى

الذينالمدينةلأهاليذلك-رقفلمغرليننمنزلهفياصتضاف،الليالياحدى

يرحوخرجلوطأولكنوقتلهما،الض!يفينلأخذعنوةمنزلهدخولحاولوا

والضيفاحارهما،وقدضيفاهلأنهمابلاميزكوهماانالمدينةصكان

مابهماليفعلوارحلأتعرفالماليينابنيهعليهموعرضالبدو،علىعزفى

الغرلين.تركلقاءلاؤون

لتفقدمرصلينحاءااللَةملائكةمنهماالغرليينهذينأنوكان

سوءوتدمررهالألجسبب،المدينةاحراقفقررااهلها،اخلاقوامتحانالمدينة

ابنتيهمعالمدينةمنالوطأالملاكانفانتثعلفيها.الفسادوكثرةضعبهااخلاق

الىوراءهمينظرواالأعائلتهمعاوصاهوقدبذلكنيتهماواعلماهوزوحته

الالية.المدينةباتجاهصكلهمككملوابلكلوتوا،لئلا،سيحصلما

والكبريت،بالنار،رعمورةسدوم:المدينتانفأحرقتتم،وهكذا

فيماضيهاعلىاضرةنظرةتلقيانامرلألهاحبتوعائلتهلوطفرارواثناء

لمحهأتىمصررتهلوطواكململح.عمودالىفتحرلتوراعما،فالتفتتالمدينة
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:الصغرىلأختهاالبكرقالتشاخولماصوغر.حبلنيابنتيهمعوسكن

.الأرضكلكعادةعلنالهدخلرجلالأرضليلصوثاخقدط!ابونا

91تكويننعلاَ."ابينامنبحيمعهونضطجعطرأايانانقيهفم

/1-23 r

شبكةابوالياسالشاعر،ابنتيهمعلوطاضطحاعقصةواعحبت

:فقال

مترعَةوكاسكملنهبحمفلا

مَعَه..."واضطجعىالخمرالهلافاسفى

فيمعهالبكرالبنتواضطحعتفصكر،طراَأباهماالفتاتانوعمقت

نتيحةوكانت.التالياليومفيالصغرىدوروكان،فحملتالأولىالليلة

مرابولداًاحمهللوطالكبرىالابنةأنجبتأنالعائلىالزنىفيالتناوبهذا

الذىعضيبنالصغرىوولدتالموابيين.نسلكلبعدفيمامنهكانالذى

عئون.بينسلمنهكان

العائليالزنىمكزسةالتوراةتتحفنا،الأخلاقيةالفاحعة،القصةبهذه

توالىعلىغيورتانلوطابنتا:شريفةمنهالغايةلأنمشروع،مقدسكفعل

اللاوعي.بحالةالأبيكونإذ،خاصةفعلتهمافيبأسولاوالدهما،نسل

لوطبنيخطةوازدهرتورذيلةزنىالأركنىامتلأتأنالنتيحةوكانت

تزنىلئلاللزنىبتعريضهاابنتكئدتسp)ولااللاوينن،فيالمنعحاءحتى

91:92لاوينن"رذيلةوتمتلعالأرض
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فهذا.واكهابرهيمعندالاكلانكانبالالهالإكلانمنالنحوهذاعلى

أيديهمفعلويقذسالوصيلةلهميشرعإذ،عندهمالفايةلخدمةمُسَخرال

فيالأولابانوناحورلوط،الهعنابرهيمإلهيختلففلاكان،!ما

.واحدةفكانتالجميععندالالهذلكوحودمنالغايةوأمافقط.اقسمية

فهيوصورها،ووصائلهاطرقهااختلفتوإن،الإلهلذلكالعبادةوهذه

عبرالدائموالارتدادوابنتيهلوطفعليفسئرفكيفوإلأ،الجميععندواحدة

الأله؟ذلكضذالأحيال

ذلكلهماكانلوالحقيقياللةعبادةنسلهمالوطابنتاتعفململماذا

نقلعلالقهعلىلرطيأخذلملماذاوالدهما؟منوالممارصة،بالتعقم،الأيمان

كانانهالتوراةتدعىالذىالايمانذلكلهكانلوابنتيهإلىالايمانذلك

ابراهيم؟وآللأبراهيم

همالموابيونأليس؟الصغرىلوطابنةنسلمنهمالعضونيرنأليس

البكر؟لوطابنةنسلمن

اليكموكأللإلهوالموابيون،ملكومللإلهالعئرنيونيتعئدلما

أعادنفسهصليمانانحتىبعيدزمنإلىوراحتعبادتهمااتشرت

وثنياَسليمانوماتله،تراءىالذىالحقيقىالالهعبادةفزكلهماالاعتبار

وملكوم؟كموشأعتابعلى

للإلهصورةإلاَيكنلماليوموحتىأحيالهمجيعفيوآلهابراهيمإله

متقفباً.مزاحياَلىمماناَإلاَيوماًيكنلمبهوالايمان،العنصرىالوثي6ليالتور
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المقذسة""العائلة

يفعبك،أبناءعلىتحقدولال!قملا...تلبكليأخاكتبغض"لا

:9117لاوينن."كنفسكقريبكعببل

اسحق"وكانأولادها.وترئىاسحقعائلةنشأتالوصيةهذهعلى

منلابانأخت،الآراميبتوئيلبنترفقةلنفسهاتخذلماشةأربعينابن

عاقراً."كانتلأنهاإمرأتهلأجلالربإلىاسحقوملّى.زوجةاراملدان

قائلأ:لهاالربفاستحاب

علىيقوىشعب.ثبانيفنرقأحثائكومنأقانبطنك"لي

بطنهاليإذايلد،أيامهاأكمكللمالصغر،يستعبدوكبرثعب

وبعدعيو.اممهفدعوا.شعركفروةكله.أحمرالأولفخرج.توأمان

تكوين"يعقوباممهلدعىعيسوبعقبقابغةويدهأخوهخرجذلك

)23-26(:25

.التوأمانويعقوبعيسوولدوهكذا

ويحادثه،لهفيصتحيبيضاءساعةالذَينادى...ابراهيملشعبهنيئأ

نسلهم.ويكثرفيباركهم،،ذكورهبرلادةوليثتره،ويرشده

ويفرجالضيقساعةالعونيقذم،ويحادثاللةيحضرالبساطةبهذه

الإله.هذامثللهملمنهنيئاًالهتم.
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يمثلكانلأنهع!يسربكرهالىكليلاسحقفكانالغلامان،ويكبر

عادةوالأمهات،يعقوبإلىتميلفكانترفقةوأما،وقوتهمالرحال!لابة

!غوها.الىمميل

فطلبالجوعوأعياهعيسوالعبأحهدالصيد،رحلات)حدىوفي

2503:تكوينالاحمر"هذا"منيطعمهأنيعقوبأخيهمن

لفارقفأخذهاالبكوريةنازعهالذىأخيهحوعيعقوبفاستغل

شيءالبكوريةبكوريت!:تبيعيحتىاطعمكلا:لهفقال،الزمنفيبسيط

!.الشرقيينعندمهم

الوليدضخصيةفيشخصيتهيدمجالبكرابنهيأتيهعندمافالأب

كلولهالبكر،لأنهالفلانبهذاالمباركةوتكون.فلانأبويخصبح

.الاخوةبقيةعلىالأفضليات

فينح!اه،بذلكومتباهياَمختاراَ،احمهينسىالبكرابنهولادةبعدفالأب

زوحتهحتىعيسو.أبايصحبلمثلأاسحقهويعودفلاأيضاَ،الناس

عيسو..01ابوالجد!د:باحمهفتناديهبهعرفتهالذىالاسمتنسى

ويصبحكئهالوالدماضييُمحىويسئى،البكرالذكريولدفعندما

اسمخلالمن)لاَيعرفيعودفلا،الرحميةالسحلاتفي)لاَاسمبلاانساناَ

منيعرفالأبأصبحوالدهخلالمنالولديعرفأنمنفبدلاَ.ولده

يكنلموإنحتىالبكر.الرلد:منهمغرهدونفقط،الأولادأحدخلال

دونلههيفالأفضليةالتسية،بعدلحظاتالأيع!قلموإنحتىسوياً،
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...!كذلكووحودهمعادىفاحمهمالأولادبقيةأما.الاخوةمنغرره

بقية-سىاذ.الحالاتهذهمثلدطالأولادعندفعلتهاالغررةتفعلماوكثررأ

فلانيا،اصكتفلانيا:للنهيأوللطلبالأتُلْفَظُلاأحماءهمأنالأولاد

شغبهم،ويكئرالأولاد،حركةوتكر...فلانيا...فلانياالماء...أحضر

بأسمائهمعليهميناد!حتىعمدعنذلكيفعلونذاتهمأعماقفيلأنهم

ذكرمعدائماَيتكررالذيالبكرأخيهماسممعأحمائهمبتكرارفيتساوون

.الوالدةأوالوالد

الحركةعنفامتنعواالزاحرة،الأهلسلطةالأولادخافوإن

بعضلهمتسببماغالباَاليالركائي،الكبتبصدمةأصيبوا،والشغب

وأالاكزيما،أوالصدفيةالبثورأوالثأليل،ظهور:الجلديةالظاهريةالأمراض

إظهارعلىعلاوة،العينينحفونفيالتغميز،الكلامفيالفأفأةمنها:الباطنية

أيضاَ.المرضيةوحتى،النفسيةالأمراضمنذلكوغرالفهمفيالبطء

وشاءلهاطموحأكانقليلةلحظاتالبكوريةعنفصلتهالذممطفيعقوب

يدهوكانتبعدهفظهرهوأمابلحظاتقبلهعيسوأخاهأمهتلدأنالقدر

قدماوأ...الوراء!4Lورده)مساكه-سيدوكأنهعيصو،عقبعلىقابضة

فينتزعالقدرذلكمنلينتقمسانحةالفرصةأتتهوقدذلكعلىالقدرساعد

أخيهعنالعدسطبيخححب)ذحدأ:زهيدوبثمنأخيهمنالبكورية

حوعاَ...بالموتالمهدد

عيسوأياالبكوريةأمالحياة
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عيسو؟ياحوعاًالموتأمبكوريةبلاالحياة

لقالh)...إمجدرةبصحنلآخيهبكرريتهوباعالحياةعيسووفضَل

ليٍاحلفيعقوبفقالالبكوريةلىللماذاالموتإلىماضِأناها!سو،

خبزاعيسويعقوبفأعطىلهعقوببكوريتهلباعله.لحلف.الوم

."البكوركةاحتقروقدaووقامويفربسسولأكلعدس.وطبمخ

(iYY-:)253تكوين

مجردالصحراءمنأخيهعودةأثناءللعدسيعقوبطبيخكانهل

صدفةأ

أخيه؟منالبكوريةلانتزاعوالتدبرالحيلةصاحبهويعقوبهل

السوالين:هذينعلىصراحةالتوراةوتجيب

تحبفكانترفقةوأماصيداًفمهليلأنعسواصحق"!أحب

:2528تكوين"يعقوب

يعقوبابنهاأجت،للغايةذكيةسيدةناحور،بنبتوئيلبنترفقة

أخاهليحبرالعدسطبيخحيلة،الداهيةالمجربةوهىفعتمته،،المحاباةحدالى

:الأيامأعمتهالذىزوحهاعنالأمروأخفتبكوريتهعنالتنازلعلى

ذ)عيسوالأصيلبكرهمنبدلأليعقوبمباركنهلتكونالحيلةلهاوتفتقت

لمطواعنعلمطوتصئدالصيدإلىبنىيا"إذهبعيسو:لابنهيقولحمعته

4:)27تكوين."أموتأنقبلنفسيكبارككحتىلاحملأطعمة -)r

701

http://www.al-maktabeh.com



عيصوغياليوأثناءأشعر.أحمر،أشقر،وكانللصيدعيسوفخرج

طعاماَوصنعتفذبحتهماالماعزمنحدكينالىرفقةعمدتصيدهفي

أخيهبعكسأملسكانلأنهيعقرلييدىعلىحلديهماووضعتلزوحها

ليقدمهاالأطعمةوحملتهليعقوبوألبستهاعيححوثيابأخذتثمعيسو.

فيباركهاعيسوأنهعلىلوالده

منعيسوابنهعودةصرعةمنتعخبالذكطأبيهإلىيعقوبودخل

مقفداَيعقوبفقالبئ"يالتجدأسرعتالذ!يهذا"ماله:فقالالصيد

وقدليعقوباسحقفقالQ<لىيئرقدإفكالرب"إنعيسو:صوت

فتقذملا".أمعيسوهو"نتبنىَيالأجسَك"تقدمبه:الظنصاوره

يعقوبصوتا«)الموت:المبهورةكلمتهلوقافح!ته،أبيهإلىيعقوب

:)25-27(27تكوين"أخيهعشويداايدانولكن

ئمت،قدفالمباركةشيءكلانتهىوقدالصيدمنعيسوعادولما

ورحاوحههعلىفسقط،البديل.ممباركةالأعنهنهائ!اَتسقطلاوالبكورية

الأرضدسمبلا"هوذا:لهفقاللديهبركةمنتبقىطايعطيهأنوالده

93-:)27تكوينتعتعبد."ولأخيكثعثىوبسمكم!كنك!كون

0)t

فانطلقعيسوتلبالىالكلحاتهذهدخلتمصفىصموكقطرات

إ...لأخيهالشروأضمريأكلهوالحقد

أخيه؟عنالآخبتفريقهاقلبهارفقةأبهحتهل
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ابنيهاأبينالمحاباةأبهحتهاهل

يعقرب؟علىعيسوحقدرفقةأبهجهل

آخرلطالخَرِف،الاعمىزوحها،لسذاحةاستغلالهارفقةأبهجهل

أيتهاالمحة"وأبهجك:المذبحأمامللعروسالكاهنيقولذلكومع؟أ!امه

رلقة".ثلالعروس

واعدلواالبكوريةقصة)نسواالشرقيونالناسأيهابأولادكمرحمة

اللاحقةالأحيالوضمفيعملهاتتابعاليهوديةالوثنيةتزكواولابينهميخما

...االاخوةبحقد

فيالناضحةلكمذوتزلموالاالآباء،أيهابشخصياتكمورحمة

أنتم،وأما،الآنفيوأنتمنفسههوللحظتهديكون،يومهابنولدضخصية

وظلظالمةحثةالآالآصيل،الاسممنلكمل!قىولا،تعودونلافللحظة

..الأولادإ.لبقيةتورثونهحقد

فيسضىعندناممارستزاللاعدس،بصحنبيعتاليالبكورية

غيرهدونفلانوالدفكأنهالأولادمنغرهدونالبكرابنهباسمالأب

التفؤقبعقدةالبكرويصابوالنقصالذنببعقدةالأولادبقيةفيصاب

بينوالكراهيةوالضغينةالحقديشأالعقدهذهوبينوالاستكبار،والعظصة

الأولاد.

..أبو.عليأبو،معروفأبومنصور،أبوحورج،أبومحمد،أبو

..أبو.
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مضاكلمنكثرفيالسببهيالوثنيةالتوراتيةالبدعةهذهأليست

العائلةفيالاخوةبينالكراهيةروحتأحيجلطوم!بباَالعائليةوالمنازعةالزبية

؟الواحدة

ويختصَهمالبواكرربحبالإلهكانو)نالأهميةهذهللبكوريةكان)ن

وتغفلهااحمعيلبكوريةالتوراةتنسىفكيف)خوتهم،سائردونبأفضليات

ويعدهالتورأتيالههفيباركه،البديلالبكر،اسحقالأصغر،أخيهمنوتجعل

بعد؟فيماالأمملزؤس

والمستقبلالماضىعلىوالسلطةالمباركةسلطةالالهلهذاكانإن

البكورية،قصةتتكررثم؟اسحقعبدهغُ!قكمايُغقأنيقبلفكيف

،المأساةيشهدببعضهما،حيلين-سبطشاهد،ومع،نفسهيعيدالزمنوكأن

وأغيبوبةفيمغضيأوعميقنومفييغطوإلههالواقعللأمرمزعناَوليارك

...أخرىأمورفيمتله

أما،ابنهباسمالأبينادىفلاالبدعةهذهالمتحضرالغربأهمللماذا

هذهممارسشرقنافيفقط؟ابنهاسمخلالمن)لاَالأبيُعرففلاعندنا

لوثنيةلتبعيتناوإثباتاَالتعليملتورأ-ليةوتكريساَالعقليةلغفلتناتكريساًالعادة

التورأ-دي.الإيمان
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ظلممااباهشابهمن

أياملي!نالذيالاولالجوعغروالأرضليجوعو!ن"...

لهوظهرجرار.الى،الفلسطينىالملكأبيمالكإلىأدحقلذهبإبريم

فأكون.لكأتولالقالأرضلياسكنمصر.الىنزللاوقالالرب

بالقسموأليالبلادهذهجمحأعطيولنلكلكلانيوابارككمعك

ا-4(:)26تكرين."..أبيكلأبرهيمأقمثالذممط

هىفقال.امرأتهعنالمكانأهلوسألهحرار.فياسحقواقام

...أضي

الكوةمنأثرفابيمالكوأنهاكأيامهطلتأن"...وحدث

قلثلماذالَانلأإيهأسحقلدعا.امرأتهرفقةيلاعباسحقوةذاونظر

ذنباَ.علينالجلبتمعهاالضعباحدلأفطجعقليللولااختكإنها

."يموتموتاَؤمرأته،الرجلهذايم!الذيبأنالثعبأبيمالكفامر

ا26:/ا-اتكوين

لعبهاالئالقدرممةاللعبةنفىيمارسأنأرادفاسحق،أبيهصرالولد

رفقةأندعىفا،ومجدهلغناهصببأوكانتأبيمالكومعالفرعودظمعأبوه

شابهومن،والدهمعحدثكما،وحمايةغنىبهايصيبعفه،أختههي

...إظلممااباه
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جالهامُدحالىسارةحماتهابحمالتكنلمرفقةأنالمنطقىمن

اسحق،ألاأحد،إليهايلتفتفلم،رفقةوأمالسراريه،فضمهاللفرعون

موسمها.فكسُد

يأتىأنويخثمىاللَةيخافكانالفلسطيي،حرارملك،أبيمالك

ويمنعالأخلاقيةالمفاهيميحزمييدو،ماعلىوكانتجاههذنبأالث!عبأحد

ممارسةأنحينفي،لأختهالأخمداعبةاستهحانهبينهاومنانتهاكها،

الشعبعندماحدومقدصاًالىعاديأضيئاَبدتوابنتيهالأببينالجنس

بعد.فيماأبيهنساءمعأوأختهمعالولداضطحاعكذلك،اليهودي

فقرايةفعلاَ.ويمارسهاالأخلاقيةبالقيميهتمكانأبيمالكأنكما

اخلاقيكواجبممارس،عندهمالرائحةالمممنهماوحمايتهالضيف

هذا،أبيمالكفأطعمهمامعرزينحائعينكاناوزوحتهفاسحق:وانساني

شعبهأوصىوشعبهيعيثهاالئالايمانيةالمبادىءوب!سمفحماهماوغرليين

واستغلالها.الأرضبزراعةلأسحقوحمحخ!اًبهما

تكوين..."المحةوباركهضعفمئةالسن!ةتلكلي"فأصاب

(ا-2613:)2

حرارأرضفياسحقياركللَةا

بطرديعدهواللَةإمرأتهشرفبيعحاوللأنهاسحقلياركواللة

وأحاروه،أضافوهالذينالفلسطينيين

فأطعموهحائعأكان
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فسقوهوعطشاناً

وحموهفأووهوغرلياً

فأغنوهفقرأ

علىبللمكافأتهميهتملموبثمىءوضعبهأبيمالكاللةيذكرلملذلك

لأبرهيملوعدهتنفيذأأرضهممنوطردهمتشريدهمعلىصمملقدالعكى

له.أقسمهالذيوللقسم

لأنهذكر،ماغرعلىاسحقمعيكونانيستطيعلاالالههذا

علىعرئوهأهدافهمتحقيقولأجل،أوحدوهشاكلتهموعلىأجدادهصنيعة

تنفيذإلايحشطيعلافإنه،لذلكمزيفاَ،كونياًإلهأعليهموفرضوهالأممبقية

وضرقيمإلهويصبحهيبتهوتسقطربوبيتهيفقدلئلاأوحدهمنرغائب

الفلسطيئ.الكنعانى،ِأبيمالكك!له

نأفيخشىالحقةوالأيمانيةالأخلاقيةالقيميتبعإنه!أبيمالكمسكين

ارتكبواإنبهالمرمنونيخافهابيمالكإله!اللَةمنخوفأالؤنىشعبهيرتكب

اخلاقيةاقاعدةخالفواإنأوشرأ

اماوآخر،أنسانبينيحابيولايميزلا،كونيإلهوشعبهابيمالكإله

ويسامحهمفيميزهمخاصتهيعرفخاص:نموذجعلىفأنهوضعبهاسحقإله

الزنىتباركذلكلأجلمنهوبسماح.ممثمورتهالشرفزتكبتعرفهوخاصته

الحقيقيبالئةالمومنون،الحقفيالغيارىالحئرونوقل،اسحقبنسلوالشر

الأ)ص!.أصقاعفيمنثوراَهباءيحمردهمالتوراتىالالهلان
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قبلهمنفوالده،عرضهولميح،شرفهعنإسحقيتخلىأنهمما

!...سوقهفتحمنوأولالشرفبيععفممنسئد

ممنعهإ؟...ضريعةايهعتبه،ماهف،ما

.وأعطي.".كلهاالأرض.مصراثويعدهويحميهلياركهمعه،ف!لهه

."الأرضأممجمعنسلكليوتتباركالبلادهذهجمعنسلك

وحدث.خرراتهوفاضتمواضيهوكثرتفلسطينفيصحقاٍوتعاظم

واديالىابيمالكلطلببناءفارتحلمضيفهرعاةمعرعاتهاختصمأن

الآلهيبالوعدالآمالومعللأنفسهفيالشرضامرأسبعبئرالىثمومنجرار

تغرئأ.لاسيدأالأرضتلكالىبالعودةله

واخزاتجيشهرئيسفيكولمعفيأتيهاسحقبنئةابيمالكويعرف

حوار.وحسنأمانوميثاقعهدأفيححأله،اصحابهمن

معكونقطعحلفيننايكنفقبامعك.الربأنرأيناقد"اننا

ضراًألابكنفعللموكمانمسكلمكمالثرأ.بناتمنعلاأنعهدأ.

ومرفهمبعضبعضهموحلفواالغدليبكرواثم...بحلامكوعرت

-62:6rrتكوين."..اسحق r

مُحيهذه،الاعتداءوعدمالجوارحسنمعاهدةمنالرغموعلى

شعبها،وهُخراصتضافتمنبيدفلسطينوسقطت،الميثاقوطُويالعهد،

وبمباركته.وتوحيههوارضادهالتوراتىالرببعلمذلككل
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لخديعةا

حثبخاتمنزوجةيأخ!يعقوبكان"أنلأسحق:رفقةوقالت

تأخذ>الا:وعاهtووباركهيعمَوباسحق.لدعا..."..الحياةلى!لماذا

28:8تكوين."حثبناتمنزوجة

رفقةلسانعلىتظهرالشعوبجميععلىالحاقدةالعنصريةهذه

فحميعأبرهيم.لسانعلىقبلاًظهزتكمااسحقزوحهاشفئوعلى

لاوبالتاليوآلهابرهيمأولادبنظرشريراتهنلمالعاشعرببنات

إسرائيل.بكورمنالزواجيشحققن

ابنةبسمةومن،الحثيبريأبنةيهوديتمنفزواحهعيسو،أما

نكايةزواحاهماوانما،قناعةعنناجينزواحينيكونالمالحثى،ايلون

زواحهفكانبكوريته،عليهأنكرااللذينوالديهصدرايغارارادإذ،وانتقام

:5'6تكوين."..ورلقةلاسحقنفس"مرارة

صرحفيتهدمماوبرأب،أبيهببتفيبركةمنتبقىمابأخذوأملأ

عئه،بنايوتوأختاحماعيلبنتمحلَةمنوتزوجعيسوعادالأبويةالعلاقة

يعود.ولنلغرهاعطيوحئاَيكن،لمعطفاًيستعيدالزواجبهذا

احتمعحيثحارانالىذهبفلقدوالدهلرغبةوبناءيعقوبأما

صنينسبعقدرهمهرلقاءراحيلابنتهيعطيهأنعلىمعهوا-لفقلابانبخاله

خاله.خدمةفييقضيها
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،لابانفحمععليها،ليدخلعروصهيعقربطلب،المدةانتهتولما

الكبرىابنتهأخذالمساء،وفيفرحأ.وأقاملموأوالمكاناهل،العروسوالد

راحيل.انهاعلىيعقوديفراشفيودصئهاضعيفتينعيناهاوكانت،ليئة

الئراحيلعروسهأنهامنهظناَعليهايعقوليدخل،الظلمةدلىوتحت

هذا"مما:لهفقاللابانخالهخديعةالعريساكفالصباحوعندأحبها.

لأجابخدعق.للماذا.كدكخدمتبراحيلألي!بي.منعتالذي

هذهأسبوعأكمل.الكبرىتجلالصفرىتعطىأنكدنايجوزلا:لابان

2-92:128تكوين."..أخرىسنينسبعخدمةمقابلراحيل!أعط!ك

منبدلاَليئةمنبتزويجه،شقيقتهابنخدع،يعقربخال،لابان

ثمالمعيوبة،البضاعةلأنهاأولاَ،ليئة،بضاعتهتصريففمَطهدفه...إراحيل

ليئةهميفرج:واحدةبرميةعصفورينأصابقديكونبذلك.راحيل

الشرطبنفسراحيلفيوجثم،خدمةسنواتصبعمهرلقاءزواجبأسبوع

البضاعةبعرالمعيربةالبضاعةل!عمنكناحريستفيدفأنهرعلإ،.الاول

.الكاسدةبضاعتهونفقسنةعشرةأربعمدةيعقرباستغلقدفيكون،الجيدة

عادبليئة،نفسهكلتعخلالهاكانأخرىسنينسبعمدتهامهرخدمةبعد

ثمولاوىوثهعونرأويين،:ليئةمنلهفكانراحيلأختهامنوتزوجيعقرلي

ضزتها،اختها،منفغارتيدوماعلىعاقرأفكانتراحيلأمايهوذا.

عليهادخل"1عنها:لتنحببلهةحاريتهاعلى!دخلانعلىيعقوبوأحبرت

03:/43تكوصن..."بنينفهاأيضاًأناوأرزقوكبقعليكلد
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العمليةتكررتثم.دانلهوأنجبتفحبلتبلهةعلىيعقوبودخل

كذبأالأمومةتذعيوراحيلوتلد،وتتوحعتحبلبلهة.نفتالىفولدت

بأختها.وفكاية

الولادةعنمرقتأتوقفتقدوكانت،ليئةف!ناختهامنتثارولكي

لسببوليسوبحاريتهاراحيلبأختهاانححغالهبسب!عنهايعقوبلأقناع

احضانإلىزلفةبحاريتهافدفعتبسلاحها،أختهامحاربةالىعمدتآخر،

أضر.ثمحادمنهفانجبتيعقوبزوحها

لفاحأ،الحنطةحصادأيامالحقلفيوحدقدليئةابنراؤبينأنوكان

تأثرله،حيدةعطريةرائحةذواليبروحولرهالباذنجانيشبهنبتوهو

أختهامنراحيلوطلبت.لأمهفأعطاه؟معروفكر-نرىومثرفغالحمنسي

اصتئئارمنالغرةأخذتهاوتدتائلةالآختفرفضتاللفَاح.منضيئاًليئة

تعوديحتىزوجيأخذتأنكيكفي"ألا:منهوحرمانهابزوحهاأختها

عنعوفاَاليلةمعكيفطجع"إذأ:راحيلفقالتابق"لطح!اخذى

»(.ابنكلفاح

قد"افيله:قائلةليئةاستقبلتهالحقلمنيعقوبا-لىفلما

ابنألهوأنجبتفحبلتالليلةتلكمعهافاضطحع."ابنيبلفاحاستأجرتك

وانجبتفعادت،الأتصالمسبحةبعدهاكرتثميساكر.هوخامساً

352:/9-اتكويندينةاحمهاوابنةزبولون
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فيعينيهاوأمامالبغاءالىزوحهاتدفعالزوحةكانتالبساطةبهذه

ومقذسين.مثروعينوفحورإباحية

وهىأختهاعنزوجهاتححبالضرةالأختكانتالبساطةوبهذه

لالابانبناتماخورففى.بأحرةإلايضاحعهاتزكهفلافيه،شريكها

لن.متعةلكل.بالمجانشيء

والبغاةالزوانىعلىاللَةتلبكانالساذجةالعفويةهذهوبمثل

وحبلترحمهافقححياتهاسرةامتعتهوقدراحيليذكرهوفها.والقتلة

لبنيامين.ولادتهابعدملأفتئميوسفوولدت

القصص؟هذهمثلبقراءةلأولادكمتسمحونهل،عليكمو،دتة

بابطالها؟يتشبهواأنبقراءتها،لهمحمحتمانأتقبلون،

!التوراةدعاةيا،القساوسةايها

الأخيار!الكغةايها

القحص؟هذهامثالمنتستتحونهااخلاقيةعظةاية

الخلاعات؟...هذهسردفيالالهيةالحكمةواين
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نتقاملاا

ألىلأذهباصرفيللابانقاليعقربأنراحيلوضعتلماوحدث

يقبللمو.فأذهببهمخدمتكالذفىوأولادىنصائياعطي.وأرضيعشرتى

المواشىبعدهايتقاحمانأخرىصنةالبقاءعلىأحبرهبللهمايعطيهأنلابان

يعرفكانلابانلأن،يعقوبنصيبمنالمنقطةالرقطتكونأناساسعلى

وذلكوصهرهاختهابناستغلالبذلكفارادواحدلونعلىهىمواشيهادْ

القديم.شبهعلىسيكونالآتيالنسلبأنيعرفلأنهالمخططةبالماشيةبوعده

قضباناَفاحضرفطريتين،وفطنةحيلةصاحبكانالذممط،يعقوبأما

البياضعنكاشطاًبيضأخطوطاَفيهاوقضرودلبولوزلبنىمنخضراَ

عليهافتتوحمالقويةوالماعزالغنممسمَىعلىووضعهاالقضبانعلىالذي

هذهيححبكانحينفي.نصيبهمنيكونقوىومرقطمخططبنسلوتأتي

منفتكونمرقطغرضعيفبنسلفتأتىالضعيفةوالماعزالغنمعنالقضبان

.لابانعمهمنوانتقمصاعينالصاعيعقوبردهكذا.لاباننصيب

،بسلاميرحليزكهلنزوحتهوالدعمه،أنبفطرتهيعقوبوأحى

بحزوانهماكهلابانغيابوأثناء.رحيلهميهدةله،الربلارشادبناءفدبر

نميبايفاَ"أك:وليئةراحيلفأحابتبالأمرزوحتيهأعلم،غنمه

نإثمننا،أكلوقدباعنالأنهأجنبيتينمنهنحسبالمأبينا.بيتليومرراث
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-ا31:/5تكوينولأولادنا".لناهوأبهنامناللةسبهممطاللىالغنىكل

اولادهفحمليعقوليوقاموالدهما.أموالصرقةالأختانبررتوبهذا16

حسبوعشرتهآبائهارضالىمترحهاَالجمالعلىومسروقلالهماونساءه

r-اتكوينلهالربارضاد rا

حداحةفيوأخفتهاأليهاآلهةأصنامسرقتفيماراحيلوسرقت

مواشيه،معوأولادهونسلالهصهرههرليلاباناكنشفالثاكاليومجلها.وفي

صرقتهعلىولامههربهعلىوعاتبهحلعادحبلفيوأدركهأولادهمعفلحقه

أيضاَسرقتقدراحيلبأنيعلميكنلملأنهيعقوبفأنكر.ألههلتماثيل

لموالركبلابانوفش.ركبهيفتقأنحمئهعلىعرضءوكبرىالتماليل.

ورفضتعليهاوحلستجلهاحداحةفياخفتهاراحيللأنالتماثيليجد

3(3:)33-ه)تكوفىالنساء.عادةعليهاأنبححةعنهاالنهوض

الححارةمنرجمةب!قامةيعقوليوصهرهلابانبينالخلافوسُؤ!

الهبتحكيموارتضياالأشين،مطامعبينفاصلاَضاهداَتكونحلعيدفي

تكوين.اسحقأبيهبهيبةيعقوبوحلفبينهماناحوروآلهةابرهيم

.الاردنباتجاهطريقهاليعقوبيالرحلوكمل31:53

شركهاعلىبقيتمشركةوثنيةهياللةافتقدهااليراحيل

ناحوربنبتوئيلبنت،لابانبنتهيلها.الالهيالافتقادهذارغميروثنيتها

معهاوتنقلهالهاتتعبدالخاصةآلهتهاولهاوئنية،عائلةسليلة،ابراهيمأخى

رحلالها.جيعفي
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يتزوجانابنهاسحقوأوصىالعائلةهذهن!حلمنتزوجوابرهيم

راحيلمنفتزوجيعقوبولدهأوصىوبدورهبتوئيلبنترفقةفأخذمنها

.واحدةدفعةوليئة

أولادهبزواجويوصيلممانهفيومتحمساَمرمناَابرهيميكونفكيف

زوحاتبغررهن-رضىولاذلكعلىويصرلممانهغروعلىوثنياتمن

لنحله؟

ومنوممانهمنوموقناَوموحدأمومناَكانلواسحقيصروكيف

وثنية؟فتاةمنابنهيزؤجأنتوحيده

خيمتها؟بهالتزئنهلوالدها؟مماثيلراحيلتسرقلماذا

لمفهيالجديدأوطنهافيالعبادةفيإليهاوللتوخهبهالايمانهاأم

بلفيهحقهاتذعىالذىللإرثتعويضأالذهبيةلقيمتهاالتمائيلتسرق

التماثيل.لتلكالايمانيةلحاحتها

وتردهعبادتهالتبطلهوالدهاآلهةمماثيلسرقتراحيلعلقائليقول

به.الإيمانزوحهايذعىالذ!الواحدبالالهالايمانإلى

يكفمأنمنلابانوحذرالليلأثناءأتىالذىنفسههوهلالالههذا

i:312تكوينبشر؟أوبخرويعقوب

علىوضربهكنعانإلىتوجههأثناءليعقوبظهرالذىنفسههوهل

عرقاسرائيلبنوتأكللالذلكفخذهمنيخمعوحعلهفأوحعهفخذه

النسا؟عرقعلىيعقوبضربالربلأنالغنمفخذعلىالذيالنسا
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علىحلعيدرجةفيشهدتاليالآلهةضمنمنهوالالههذاهل

القضية؟حلفيمعهمابالتحكيمواشتركويعقوبلاباناتفاق

ليسكىالتوراسرائيلالههو:زمانهآلهةعنصورةالألي!الالههذا

:السارق،المخادعالماكرالاله:المعرفةحقورفقةراحيلتعرفهوالذى)لأَ،

..".:يعقوب:وصهرهضقيقتهابنبدورهيسرقالذ!،لابانوالدهمايسلب

3116:تكوين(ولأولادنا(باهوأبينا،منللَةاسلبهالذيالغنىكلإن

من؟علىيمكرفمن

السرقة؟الآخريعقمومن

صيم.ترآنا"كرين"،ضرواللة،اللةويمكر"وتمكرون

فأصبحاحمهبتغيرأيره،ليعقوبووعدهذاتهالالههذايثبتوكى

كذلك،العبرانيالتاريخوبدأالأردنضفةاسرائيلعبروعندهااصرائيل،

!...المحيطوفيالايمانمنحولهفيماالعميقالوشموبدأ

هوهذاأيلأليس،اسرائيلباسمالتوراةكاتبحاءأينمنوالسوال---

مشئته!ضدالحربلأنوالسلامبالمحبةيأمرالذ!الكنعانييناله

لاصملاكسابصفةالعبر!لث!عباااثبلالالانتحالهذاأليس

وهكذاأيل؟إلىاسرةكلمةأضافاذاللَة(؟عائلةالمختار*)أ!الشعب

أحماءوتبديل،صفاتوبانتحال،الكلماتعلىوباللعبقلم،بشحطة

كلفيالانسانيةعلىنفسهافرضتحقيقةاسرائيلأصبحتصر،وتغير

!.التوراتيةللعهوداللاحقةالأحيال
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السلاممقابلالأرضأسطورة

للفرج،ليئةهنيعقوبابنةدينةخرجتالمدينةشكيموإلى..".

وفاجعهالأخذهاالحوريحموربنفكيمفرأهاالبلد.بخاتعلىوالحرف

لأجلها."أباهلكلْم.لهزوجةادهاوأربهانفسهوتعفقتوأذتها

نفسه.فيلغايةالأمرفكتملاجمنتهحرى.ممايعقوبوحمع

قائلاَ:يعقوبآلمصاهرةو-سحوالفتاةيديطلبحموروحضر

وماهرونا،،زوجةاياهااعطوه.بابتكمنفسهتعفقتقدابنى"يثكيم،

الأرضوتكونمعناوتسكنونبناتالكموتأخذونبناتكمتعطون

41تكوين."وعطيةمهرأجداَعليكثروا.قداهكم -r:)A)r

لرجلأختنانعطيأننستطيع"لا:قائلينيعقوببنووأحاب

بخاتكمونأخذبخاتانعطيكمذكركلبختنكمثلناصرتمأن...اغلف

واحدأ."شبأونصرمعكمونكن

وأثناءالثالثاليوموفيفيهمذكركلواختتنشكيمأهلوقبل

فيهاذكركلوقتلواالمدينةيعقوببنودخل،الختانعمليةمنتألمهم

وأولادها.نساءهاوسبواثروتهاونهبوا

لمضيفهالضيفخيانةكرشتمجزرةلأولصورةهيثحممجزرة

بلافلسطينأرضفيأصباطهمبحميعيعقوبورثةيكررهمثالاَوأصبحت

123

http://www.al-maktabeh.com



أوليتمسكنونالمفاوضاتجميعوفيمرةكلفهم.شفقةودونرحمة

حبالفيالوقوعالىخصمهمويستدرحرنبالقبولويتظاهرونالآمر

فيمخالبهمفينشبونمرقفهمبقوة!ثعرونحينالىحيدأ،المخفئةغايتهم

لهم.النصرويكونالمناحرعمق

و!دخلزوحةفيأخذهاالكنعانيضوعأبنةينظرأنليهوذايحقلماذا

38:/ا-هتكوينوشيلاً؟واونانعيرنسلهامنلهوكانعليها

الشريفالزواجعرضأنهمعضكيمبنلحمورذلكيحقلالماذا

أالعروسأهليقدرهوبمهرالأصولحسبدينةعلى

لمعذراءرجلراود"واذاشريعتهمفيحاءمايطبقوالملماذا

اياها،يعطيهأنابوهاأبىأن،زوجةلنفحهيمهرهامعها،لافطجعتخطب

22/16خروج."..عذارىكمهرلفةلهيزن

يضاؤونوكيفما-سغبونمنعلىيطبقونهامزاحيةشرائعهمأنأم

وريدون؟وصماعة

مأالبلدبناتعلىالتعرفالأحلأالمدينةألىدينةذهبتلماذاثم

بالفعل؟حصلماوهذاالبلدضبابلأغراء

مقالهلالأرضشكع:أهلصضالممراليل!فولطرفضلمذا

TpLA

؟اليومولم!ايقبلونه
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نمندالنىالافنصادبةاسرانبلافامةبفكرةالبهودافننعهل

الحالية،بحدودها،الدولةاسرانبل،واعنلارالصبيالعلمعمقالى

الافنصادبة؟لاسرانبلوسياسبأدبنيأاساسبأمركزأ

وماذائورانهم؟فىجاءماواغفلوالذلكارنضواهل

الئوراتيةأبالدولةو!همالذى،المحارلطالصمكريبالالهسبفعلون

؟جديدةئوراة،جاللاويكتبوي!أخرلالهسببدلونههل

النوراة؟خططوائمتاسرانبلنعرتهل

فالويلاسراثيل؟دينعلىكلهمخئونأفاص!بح-العالمئغيزاو

إ...اسرانيلغدرمنللعالمحبنها

فيماالأخوةبخيانةقورنتماإذاتسقطلث!كيميعقربآلخيانةأن

يوسفيحبكانالذىيعقوببوالدهمنكايةأحدهمعلىوتأمرهمينهم

صدرأوغرالمعاملةفيالتحابىهذا.أخوتهبقيةمناكثر،راحيلزوحتهمن

منه.والتخلصبهللإيقاعالفرصيتحينونوباتواأخيهمعلىالأخوة

وائناء،البريةفيأخوتهليتفقديرسفابنهيعقوبارصلحينالفرصةوأتتهم

منبعضرينلهمفباعوهاحماعبليونتجارمربئر،فيإلقاءهمحاولتهم

ذئباًإنلوالدهمليقولوابدمهيوعفقميصوصبغواتياَوذبحرا!...الفضة

بعدها.وما،:37تكوين.أخاهمافزس

معلمهباعفيوضاسيعقوبآلتاريخفيوالتأمرالخياناتوتوالت

اصرائيل.ورثةمنحلآديهأيدىعلىللقتلوسفمهالفضةمنبئلاثين
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صيدهيخون،محبةرسوللأعظممعاشرتهمنالركمهـعلىوبطرس

....أالديكصياحوقبلثلاثاَوفكره

كانتلماالتاريخذلكمنذشكيمآلعرضوأولادهاسرائيلقبللو

منبعدهسيليهاوماالعشرينالقرنمأساةكانتولمافلسطينحرلي

المأسى.
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ابيهزوجةيضاجعراوبين

ولضلالرلعةلفلتدرثي،وأولتوكل،بكريانت"رأوبن

.94:3تكوين."العزوففلالرلعة

عنغفلةفيوالذكطليئةمنبكرهرأوبينعنيعقوبقالهكذا

ليسابهاَاسرائيلكانان"وحدث.بلهةأبيهزوحةوضاحعذهبوالده

زوجهَبلهةمعوافطجعذهبرأوبينانعدر""مجدلالأرضللك

22ك53تكوين"أبيه

فكليحصلماوغالباَعادىالأمرلآنيغضبلمواسرائيلينفعللم

الفاتر:بالماءالزانىولدهشئهأنهقالهما

فدنته."أبيكمضجععلىصعدتلأنكتففللا!لماء"فاتراً

944:تكوين

زوحتهويقتلفيقتلهابنهعلىالشريعةأحكاميعقوبيطبقلملماذا

معه3الزانية

كلاهما.دمهمايقتلانأنهما.ابيهامرأةمعرجلافطجعp)واذا

02/11لاوينن."عليهما

جمماعةليزنيميدخل"ولا23/2التثنيةوصيةيعقوباغفلولماذا

العالثر،"الجيلليولوالرب
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وحتىالعصورمدىوعلىأحيالهمجميعفييكونوالما،يعقوبآل

صناعهم؟منالربهذاأليسأالخاصضعبهأليسوا؟الربجاعةمنالوم

زنمأ؟جميعهميكرنوالما؟غاياتهمنسيجمنأليىوتشريت

لماذا؟زوحهاابنمعتزنىيعقوبزوحةوبلهة

معهأزنتمنأولهوزوحهاابنرأوبينهل

احدهم؟أنهأو؟آخرهمهوهل

مضىاعمااللَةعفافلقدبلهةستياأحيى

اخلاقيةفضيلةايهَفأحيبواالتوراتىالفكرمرؤحيياانتمأما

؟.القصةهذهمنتستخلصونها

ern
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L'نيةونالاا ONANISME

مأثرةهيالأونانيةكذلكيه،واضتهرتبلوطاللواطيةبدأتكما

يهوذا:بنبأونانبدأتالياسرائيلآل

ومالأخوثهكدمننزليهوذاأنالزمانذلكلي.وحدث.".

اممهكنعانيرجلإبنةهناكيهوذاونظر.حرةاممهعدلاميرجلالى

ثمعرا.اممهودعاابناَوولدتلحبلتعليها.ودخللأخذهادوَع.

ابناَايضألولدتعادتثم.أوناناممهودعتأبنأوولدتحبلت

ثيلة.اممهودعت

ليفريرأعروكانثامار.اممهابكرهلعرزوجةيهوذاواخذ

بهاوئزوجاخيكاهرأةعلىأدخللأونانذايهوفقال.فأماتهالربعيني

دخلإذ!كان.لهيكونلاابلأنأونان!علم.لأخيكنسلاًوأقم

ليلقبحنسلأ.أخاهيعطيلكيلاالارضعلىأفسدأنهاخيهامرأةعلى

ايف!أ.فأماتهفعلهالربعنى

ثيةلهكبرحتىأبيكبيتليارملة"اقعد!طلثامار:يهوذافقال

11-أ/:38تكوين."..ابني

بعدانتشروالأنانيةالحقدلمذهببدايةالأونانيةفأناللواطيةكما

إ،..الحملمنعحبوباكفثافوقبلاونان
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تحديدضدالر-هذالآن:فأما-لهالر-عييفيأونانعملقبح

يمدوإ.ماعلى،النسل

حينالىيهرذازوحهاعليهاحزنالكنعانيشوعابنةملاتولما

غنمة...ليحزممنةالىذهبثمالحدادمدةانقضاء

،بعدهمناونانأرملةثمعررأرملةالجيلةثامار..ئامار.وعلمت

كعاهرهَوحلستوتنكرتزوحها،علىترملَهاثيابفخلعتحمتها.بسفر

بنسلِتأتىأنومقصدهايهوذا،عودةطريقعلىعينايممدخلعلى

...بالذاتَيهوذاصلبومنلزوحها

حدىلقاءعليهابالدخولوفاوضهاقلبهفطاب،زانيةيهوذاوظنها

خاممهعندهايرهنأنمنهطلبتنفصها،ليولغايةإليها.يرسلهماعز

بالوعد.وفائهحينإلىوكوفيتهوعصة

النساء!لقاءالىيتوقأرمليهوذا

كبررإ.مطمحتحقيقوالىالرحالالىوتتوقمرتينأرملةوثامار

وحملتاللقاءوتم(ف!(أرملولادهر"أعزببهما:المثلوصدق

يعرفها...أندونحمئهامنثامار

إليهوطلب،حرةالعدلامى،صاحبهمعالجد!يهوذاوأرسل

عنهاوسألالزانيةعنومئشالعدلاميفأتى.الزانيةمنالمرهوناتاسزداد

عليها.يعثرفلم
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!وذا:فقال.بالزنىوأ-لهمتثامار.حملظهرثلاثةأضهروبعد

1".لنحرق،اخرجوها

الكرفيةهذهصاحبمنحبلىأناقالتللحرقأخرحتفلما

مق".أبز"هي:فقاليهوذايدفيواسقطوالعصا!والخاتم

ثامارأنجبتإذوخصباًخئراًكنتهمعالحمىزنىموسموكان

وزارح.فارص:توأمين

معطاءة.خئرة،،مئاضةالتوراتيالزنىمواسم

ويعفو.ولياركويشهديشزعالتوراتيوالرب

لىاٍأخعهإمرأةللتمعدأخطإمرأةيثزوجأنالرجليرضلم"ل!ن

ولماسراثيلليإماَلأخيهيقيمأنزوجيأخوأبىقدوتقلالثيوخ

علىأمرَف!نذلكليويكفمونهالثيوخلتستدعيه.زوجةيرضق

ليوثتفلرجلههننعلهونْحلعالشيوخبحغرةأخيهإمرأةف!قدَمالرلض

أخعه".بيتيبقلاالذيبالرجليمغهكذاقائلةوجهه

لملذلككنته!عيومأسيضطحعالحمَإنالالهذلكبباليخطرلم

به.يدينهماشيئأيشرع

تواليلهوحفظ(واحدةدفعةبيتينلابنهلأنهَبهويهوذااسممبارك

..الأبدأ.إلىالمباركالنسل

..ا.الأمثالهذه!جمثلالتعاليمَهذه.ممثلالتوراةهيمقذسة
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المسئىالكئا-بهافىخرالئالمفاهمهذ.،القيمهذه،المثلهذه

أأولادكمسامععلىتتلىأنالجرىء،قارئىتتمنىهلمقدساً،

مقدس؟ستاروتحتعليهمتكرزأنتقبلهل

الصتأمتىالى

الغفلة؟والام

التعمية؟وحتام
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الجميلوذ

الى)خوتهباعهأنبعد!وصفقصةبصردالتكوينسفروكهي

خصيفرتيفارملكيةالىاتقالهثمالفضةمنبعشرينالاحماعيليينإلتحار

...الفرعون

بطهارته.وتمسئكهليوسفالخصيزوحة)غواءالتوواةوتسرد

فأمرنفحمهاعلىرراودهايوسفانلزوحهاادعتلكرامتهاوانتقاماَ

تفس!هالمنحمبنوعحزالفرعونحلمقصةالتوراةتروىثم.ب!حنه

تفحسرعلى.ممقدرتهفيهاشتهرقدوكانالسحنمنيوسففاحْضِرَ

مصرعلىعاماَمدئرأفعئينهأرضاهتفسراًللفرعونالحلموفئر،الأحلام

المحاعةزمنالمصريننعنومنعهاالنلالفاحتكرالثعبأمورفييدهوأطلق

الاحتكارفكان.تقويتهممقابلصيدهلصاعأراضيهملبيعاضطرهممما

أباهيوسفواصتدعى.المدوَنالبشرىالتاريخفيالأولىوالاقطاعيةالاول

ونقلمصرفييعقولي.مموتالقصةوتتهىمصر.علىوسيَدَهمو)خوته

استحلفأنبعديوصفيموتثم.لوصيتهبناءالمكفيلةحقلإلىرف!له

0:52تكو-شمصر.منعظامهيصعدواأن)خوته o

أيضاَأهلكوهاالضيقزمنأحدادكتحتمللميوصف!االميعلاأرض

فيها،صيداَوكنتعليهمخرومُزنفكانتالخرات،أرضمصر،يأتون
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فتحشحلففضلهاتنكرأنتوهاالحر،سيدهاوأصبحتمباعأعبداَأتيتها

ترى؟ياجميلأردلماذاأامنهاعظامكينقلراأنموتكقبلاخوتك

العبيدأنفسفيلعادةأم
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الاكليلخدمةكتاب

نهايةوبعد،الزواج.ممراسمللقيامالبهيسة،العروصيندخولبعد

قائلاً:العريسرأسعنالاكليلالكاهن-سفع،الثالثةالدورة

اسحقثلوبارككابرهيمثلالعريسأيهااللة"عطمك

.M(اللةوصايابالبرواحفظالسلامليسر.يعقوبثلوكثرك

قائلأ:العروسرأسعنالاكليلالكاهنيرفعثم

ولقة،ثلوأبهجك،سارةثلاللةعطمك،العروسأيتهاوأنت)>

هكذالأنهاكموسحدودحا!ظةبرجلكإهئي.راحيلثلوكرك

."اللةلدىحسن

بهمالتثئهعلىالعروسينوتحفنالتوراةأربابالكنيسةتمخدهكذا

لها.متعمداً)غفالأأولمناقبيتهمالعودةدون

أولادهابقيةعنوتخلىمرتينعرضهوباعشرفهعنتخفىفابرهيم

مأربه،يخهايتحققلمفقط،واحدةلمرةولكنوالدهتقليدحاولواصحق

.أولادهمعومتحابيأزوحتهأمامضعيفأكانأنهكما

شأوليلغلمالذيالنساءوزيرالاسطوريالاحتيالبطلويعقوب

فيتبلغأنوواسبوتينحوانودونفلنتينومغامراتتشطعلموأحدثبقه

كانكما،أولادهمعومتحيز"أوثانعابدكان،أبخبارهمنإَحزتعدديتها
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أهلفيالمضهورةالختانبخدعةفعلكمامضيفهويقلعهودهينكثخائنأ

فضاحعاقبية،ا،منثميئاَ!فمهملم)ذأولادهتربيةيحصنلمو.شكيم

زوحاته))حدىبعضهم

يطلبوكيفالأخلاتية؟المناتبيةهولاء،،التوراةلأبطالأينمن

ذلك؟نييستندفضيلةأيةوعلىبهم؟يتشهأنالعريىمنالكاهن

التكوينأصفرفيالأبطالهرلاءقصة،الكهنةهولاءأيجهل

يقرأوها؟لمانهمأم

يفهموها؟لمانهمأم

التوراتيللوضمتكريسأطقوسهمفيعليهموفُرضتزُئفتانهاأم

المسيحي؟الدينلط

هي؟منوصارة

أالناموسحدودحفظتهل

زوحها؟لرغبة)رضاءلاليمالكثمللفرعوننفسهاتبيحأنتقبللما

قوادها؟لرغبةبناءعرضهاتبيعأنتقبلعاهرةأيةوبينبينهاالفرقوما

شفقة؟وبدونالحبلىهاحرتطردالمهذهسارة

وحنينها؟حاريتهاعلىقلبهايقسوالم

فيالسببوكانتزوحهاأحضانالىالجاريةبتلكتدفعلما

ضقائها؟

يلعب3رأتهلأنهاوأمهاحماعيلتشردلمائم
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الوالدىأالملعبفيمشه،بألعالييستضحأنالجاريةلأبنيحقألا

الآخبار؟هذهلمثلالعروسأيتهاقلبكينفطرألا

؟بسارةسَضبهيأنتقبلينفهل

علىالناسونعرتحقيقتهاعلىسارةقصةنروىأنبناحرئ

تصرفهافنعمم،سارةقلبمنأقسى:فنقولقلبهاقصاوةوعلىسلوكها

التاريخ.ونمؤهالحقيقةنغطَيفلاعليهكانتونثصهرها.مما

اليهايلتفتلم)ذالحظفخانهاسارةدورلعبتحاولالمورفقة

حياتهاأفيلهاكانتبهحةفأيةأحد؟

أولادهابينتحابىوالئبزوحهاالمتحكمةالجاهلةالأمدورتمثلألا

أوالكذبوالضقوالاحتيالوالكراهيةوالتنافرالحقدفتعفمهم

فتعفمينوفقةمثلتكونيأنالعتيدةوالأمالعروسأيتهاتقبينهل

زوحك؟وتضثئينالأهلوكراهيةالمباغضةأولادك

راحيل.مثلوكثرك:الكاهنفيقولراحهلوأما

شبهبعيدؤمنالىبقيتراحيلبأنالمسيحيالدينكهنةيعلمألا

لبنيامين؟ولادتهاأثناءفيوم!لتيوسفالاتنحبلموعاقر

المرأةوهي،ليئة:الأولىيعقوببزوحةالكهنةهرلاءيعزفلالماذا

وزابلون؟يساكر،يهوذا،،لاوى،كِعونوأوبينء،:ولدت)ذالمنحاب

زوحهاأحضانالىبلهةحار!هادفعفيالبادئةهيراحيلالأن

مقدمى؟ستاروتحتوبرضاهاأمامهاالفحشاءفررتكبانيعقوب
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والدها،لابانآلهةمماثهلفسرقتوثنيتهأعلىبقيتلأنهاأم

شكيم؟ليكنعانأرضالجديد،وطنهانيلتمخدها

فعلتها؟تخفيكيفوتعرفتسرقالأولىالدرحةمنمحتالةلآتهاأم

له4اأ1صورةعلىكانت)نذنبهاوما

رأوبينوحدهلفاحمنقليلمقابلليئةلأختهاليلتهاباعتلأنهاأم

ليئة؟ابن

بأية؟والأخلاقالناموسحدودالمناقبياتالسيداتتلكحفظتهل

تكرزونلالماذاعرسانكمابهاتباركون،المسيحيالدينكهنةيا،مباركة

الرذيلةسفائفبدلوطهارتهوسكلتهوأقوالهيسوعتعاليممنشيًاَعليهم

؟التوراةورحاساتهذه

رففة(مل!وابهجدالووسأينهاسارةص!اللهغمك

؟عارةتعطمتشيءبأى

رفقةأبهحةكانتشىءولأى

؟سارةمثلعاهرأبكونكالعروسأيتهاأتتعظمين

بينالاخوةوروابطعائلتكأوصالتمزَقينحينرفقةمثلأتبتهحين

؟لادكأو

امرأتهيدفعقزاداً،ابراهيممثلتكونأنأترضىالعريسأيهاوأنت

أللحياةطلباًالرذيلةالى

حاهلةأأئارفقةمثلأمأصارةمثلزوحتكتكونأنأررضيك
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غبارعنكوانفضياليهوديةالوثنهة)ثممنتطقرىالمسيحيةأيتها

الحقيقعةايسوعفضائلومارصيوعفمي.لكأرادوهالذىعهرها

علميةبثورةالوثنةهذهوشمأثارالأيدالىولتمحالمسيحيةلتنتفض

الاعتبارولردالمسيعلتعاليمأانقاالكنهة،ووهبانقساوسة!فذهاعقلهة

...إالتعاليمتلكحوهرالى

المسيحيةتبقىلنقليلبعدلآنهالآوانفواتقبلمطلربةالآنالئورة

وفُرَقِهمدرحلالهمبحميعوالرهبانالقساوسةبينفرقيكونلنوحينها

...االترراةحاخاماتوبين
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اءثاوللحديث

الكاهنيقولا!ليلخدمة6لناءفىدلصعحيةالطوائفبعضعند

وانسيوانظرىابنقيالإا!عيخصالها:أومعدحمالهاممتدحاَللعروس

وصيةالكهنةهرلاءنسيفهلحمالك"الملكلثهيأبيكوبيتثعبك

فلبه".ليبهازنىلقلىلافهاهاإمرأةإلىنظرمن>>:المسيح

حسدكلارسثمالفكرفيضهوة!لأالزنىبأنالكهنةهرلاءيعرفل!

بالفكر؟ولوحىالزنىتحرمللسيحيةالتعاليمطهارةأنالكهنةهرلاءأن!ي

وللشهوةللإغواءسبباَلتكونويضحعونهاالعروسيحضؤنفكيف

حتىبالفكر،ولوالزنىعنمسرولةيذلكالعروستكونألا؟الملكعند

حمسديأ؟بهتشاركلمو)ن

والتعاليمالكنيسةتطلبهاالئالحضمةفلماذاكذلكيكنلمو)ن

النساء؟منالمسيحية

؟الرحالصاثرعندغكلههوالملوكاضتهاءهلثم

أالرحالصائرغكلهمالملوكوهل

ورذيلة؟خطيئةالناسعامةوزَنى،ومباركةفضيلةزناهموهل

فيذكرإذيررهما،مالهماالاضتهاءوهذاالاكواءهذالأنأو

للفضيلة؟احيانأيكونانأنهماواستص،يهود!تصفرىفيالتوراة
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8:7هوديتجداَ"المنظرطةو!نتمنىأرملة"لهودلمت

لعاليهـدركتأليفانا،ظلممنشعبهامساعدةعلىعزمتيوم

ودزينت..ثعرها.ولزقتنفسةلأطهاليوادَفتواس!تخمتلرملها

عنككنلمهلىادزنهاأنأجلمنبهاءالربوزادها..زينتها.ككل

(2:)3-.01يهوديتلفطة"عنبلثهوة

.كلحاسنهاقلبهوضغفجالهاأكوا.العصكرىالقائداليفانارآهاولما

"أيدني:قائلةقامتجمندها،.فنامأصكرتهالخيمةأدخلهاولمافاشتهاها.

دنهضحتى!دىعملإلىالطعةهذهليوانظراسرائيلإلهالربأيها

خنحرهإلىعمدتثم:317!وديتوعلىت"كطملىينتكاروثليم

رأصه.وقطعتفاصتلته

لملكهالسادصةالسنةفيأقاماخوكرشالملكأناسترقصةوخلاصة

ولما.المحيدةمملكهغنىليظهروحيضهوعبيد.زعماهلجميعصاخبةحفلة

د!لرىوشئالملكةبزوحتهيرتىأنخصيانهمنطلببالخمرقلبهطالي

اا:اأستكلابظر"حنة!نتلأنهاجمالهاوالزعماءالشعوب

عزلمصتشاريهلنصيحةبناءوقررالملكغضب،الملكةوفضتولما

الجميلةلاختيارالمملكةأبكاروجمعتمنهاخكلهيلمنالملكواعطاءالملكة

احمهاالآبوكنيتهمة!وددةحار!ة!عنهنمنوكانوشئ.للملكةالبديلة

2:7استكلابظر"حسنة،الشكلجملةجارلة"و!نتاستر.أوهدسة
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هدسةجالفتنهللحواريالملكاحثوكلشاستعراضأثناءوني

.المعاندةالعفيفةالملكةعنيدطةلتكونفاختارهامنظرهاحسنوأغواه

الزعماءأماميستعرضهاانالملكزوحهاطلبرفضتالئوضئالملكة

مذمومة،الفعلمرذولةامرأةهيالمعصة،بارتكاليأمرهعصتوالئوالجيثى

...االتوراةفيحاءحسبماوالأخلاقالذنبقبيحة،التصرف

استرر،فعلتكماوالمحاسنالمفاتنو)ظهاروالاغراءالاغواءفأما

ليالتووالنموذجهيامشكلأووهدسة...االتوراتيةالمرأةفضائلمنفتكلم

فيكثكلاتكثراتومثيلاتها.التحربةفيوترقعوتفرىتغوىالئللمرأة

والشهامةالضرفلراياترافعات،بطلاتوكلهن...التوراةأحاديث

...االقوميةوالغرةوالعفة

فأوقعت،المملكةقلبتبغيكانتلأنهاالملكبقلباس!كلتكنفيلمو

المدفة،باليعلىالملكعققهأنفكانلاغتصابهاواتهمتههامانبوزهـهببهائها

المصلكةابخرراتمردكاىعئهامعوتحكتمنهشعبهافأنقذت

فضيلة؟الاغواءيصبحلأنالتبر-سهذايكفىألا

ليالتورالرليأحازهوقدبهمسموحاَالاضتهاءيكونلأنيكفيألا

وباركه

زنىوالآخرومقتسمباركأحدهما:الزنىمننوعانالتوراةلط

أخلاقزنىهوالعامةالمصلحةذوالتوراتيالزنى"0أخلاق،)وقتةرذيلة

!...مقدسةقوميةوفضيلةوطنية
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واغواءعاهرةشهوةاغواءالاغواء:مننوعانالتوراةفيانكما

مقدسة.فضيلة

النكرفيالزنىحنىنعاليم!فلىاالمسيحيةابنهاأففردما

...اممنوع

!كالروحاغلاومالالحيسدافقر!ما

لداالمؤمنينأكلومانعاليم!اضمها

المناعةففدانمرضهن!ككفهلالبومئصرسينكنتلو

"السيداكهـ؟

؟و!اواتولض!حرولطهنلاكلنوهل

الز!ية،الأمراضوأدويةالسيدامرض،ويةسئ!اعولمن

لهنعاليمك؟المؤمنونكثرلوالحنسي،والهوسوالسللس

الهوى!ناتواسواق،النصفيوالمنصاضككهالجنسحولهلرات

..وغبرها.وكرهاالنداء،وعلوراءالاشوألبسةالإلهاحيةوالِأف!

رؤادهاهمومنسنفامكالتلمنكلهاالدصر،وأسلحةوالحرولط

وصلأل!ها...ونجرهاومعلنوهاوزلاننها،ومصرسوهاومشاهدوها

ومملرسةفكريأافشاعأوأصبحثالمسيحيةالمثاليةانباعكثرلو

أخنيةأيومية
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مصرليالحيماة

المصريننبينالعلاقةساءتالأولسييابنالثانىرعمسيسعهدفي

تقتلاأنوفوعةشفرة:العبرانياتقابليرعمسيسفأمراليهودواللاحيًن

العبرانياتأنبحجةالملكأمرالقابلتانتفذلمو.للعبرانيينذكرمولودكل

يوددمنبإدقاءالمدكأمرعندها..!.اليهناَلمابدةوصولقبليددنقويات

اللاوىعمرانتزؤجالوقتذلكفي..أ.النيلثهرفيالعبرانيينذكورمن

موسىأنيوكابدرأتولما.وموسىهارونلهفوَلدتيوكابدعمتهمن

وطلتهالبردىمنسفطأأخذتبعدهاثمأثهرئلاثةخئأتهالصورةحسن

النهر.حافةعلىالحلفاءبينوخئأتهفيهالولدوضعتوالزفتبالحمر

لتستحمالنهرالى6783ل!ل!!،ترمتىالفرعونابنةنزولوأئناء

ولماوأخذتهخادمتهافأرسلتالماءفيالسفطرأت،بالبرصمصابةوكانت

صنيانهوعرفت.عليهالفرعونابنةقلبفرق.ليكيصبىهوإذفتحته

بعيد.منالولدىترعنحتئةوكانت،مريم،موسىاختوظِهرت.عبراني

للولد..ممرضعةلهاتأتىأنعليهاعارضةالفرعرنابنةمنفتقذمت

للأمعهدتالىالفرعونابنةالىبأمهاالفتاةفجاءتكان،وهكذا

بهحاءتكبرولمافأرضعتهابنهايوكابدفأخذتأحر.لقاءالولد)رضاع

.الفرعونابنةإلى
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احمأوأخذنرمنسلابتهك!بنالفرعونبلاطفيموسىونرعرع

والكيمياءوالميزياءوالفلكالهدسة:الفراعنةكأبناءوتعلَم-سزرزيف:فرعونيأ

دونفيهممحصورةكانتالئالفراعنةعلوممنذلكالىوماوالتنحيموالسحر

شاهدخكلالأهراموبناء،العلميمجدممأوجفيالزمانذلكفيوكانواغكلهم

.الشعوبمنككلهمثونبهامتاؤواالذىالعلميتفؤقهمعلى

ينتميانهعرفقوئها،البنيةفارعوكانالأربعينموصىبلغولما

فرأىشعبهأبناءيفتقديومأفخرجالفرعونلابنةبالتبئأبنوانهللعرانيين

فيودفنهالمصرىفقتلرأصهفيالعرقيةالحميةففلتعبرانيأ،يضربمصرياَ

الرمل.

لهفقاليينهمامصلحاَفتدخل!تتلانعرانيينشاهدالتالمياليوموفي

؟المصرىقتلتكمابقتليأنتأمفتكرأحدهما:

الىفزالذىموسىئقتلأنفطلببالأمرالفرعونوحمعالخبروضاع

به.يحتصيمجكلاَيجدعفهالبئرعندوحلسمديانأرض

سبعأ،وكنرعوئيل،بنيثرون،مدكانكاهنبناتوحاءت

موسىمنكانفماوطردوهنالرعاةفمنعهن.أبيهنلغنمالبئرمنللاصتقاء

البناتوذهبتكنمهن.وسقىوأنجدهننهضأن،النخوةأخذتهوقد

فقبل.ضيافتهيقبلأنوورحوهموسىيضكرحاءالذىأباهنوأخبرن

لهوولدتالكاهنبنات)حدىبصفورةوتزؤجمدياننيوأقامموسى

والعازر.حرشوم
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والدهبعدحكمالذىصرنفتالفرعونماتالأثناءهذهوني

اللة.يستغيثونصوتهمورفعواالعبرانيونفتنفدرعمسيس

مناسرائيلبنووتنهَدماتمصرملكانالأيامتلكليوحدث)>

لسمعالعبودلِة،أجلمناللةإلىصراخهم!صعدصرخوا،إالعبودية

r.)2-ه21:2خروج"ويعقوبواسحقابراهيممعمثاقهوتذكرأنينهم

وبداية،نشأتهكانتوهكذا،لموسىالتوراتيالمرلدكانهكذا

فيالوحيدالطفل،موسىمع،بدأتهكذا،والخروجالتحر-سالىالطريق

أصدفة.رضاعتهأحرةوأخذتأمهأرضعتهالذى،التاريخفحرمنذلمالعا

؟بالمجانضيئاًيقدمونلاالذيناليهودلواتعتكريسأمهي

يتعقمالأمراء،عيقوعاشالفرعونىالبلاطفيالطفلترعرع

حمحمماهليوبوليسمعبدفيويكهنوبذخها...الحياةبنعميتمتع،علومهم

عليهايطلعلاالىالهياكلخزائنفيالمودعةالاسراركافةعلىبالاطلاعله

3Lesالعلماء:الكهنةكبارمنالنادرةالقفةالأ hi6rophanteحمحماوهذا

حدتهوانخاصةالعبرىالتاريخدطالعظمةقمةالىبالرصرلبعدفيماله

كثراَ،بهتعلقتقدميرنفت،الفرعونزوحة!حى!،بيزابالحضانة

الاموربكلوملئةلاوزرريسكاهنةكانتاذ،الكهانةاصرارعلىفاطلعته

امينوفس.الفرعونعقليا:المختلابنهابدلالحلطةلتسلمواعذتهوالاسرار

القيامحاول،ترمشوالدتهمنوبتشحيعالاربعينموسىبلوغلدى

ولمالالم!،NOPHISامينوفىالفرعونبالزبية،،خالهضدانقلابيةبثورة
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احمهعنفتخلىيهرديا،نفسهووحدالذئبية،الروحفيهاستفاقتمل،

بياحواليمقدوحههعلىهائمأوذهبOSARSEPHاوزرزيفالفرعرنى

احدعندفاعاالمصرينناحدبقتلهالاولىحريمتهفارتكبغربتهمفيقومه

..إ.كاهنهاابنةمنوتزوجمديانالىوهربأمتهابناء

دينعلىموخدأكانهل،الكاهنذلكدينعنالتوراةتخبرنالا

زوحةنفرتييمعتأمرواالذينالكهنةمنكغرهوثنياَكانأوأخناتون

11...للتوحيدداعيةفرعونأولتسميمفيمعهموأشزكأخناتون

دون،يثرون،مديانكاهنابنةصفورةمنتزوجموسىأنالمهم

نإأصلهاعنيحعأللموالعرقيةأوالدينيةالفتاةهذهخلفيةالىالاهتمام

بينالزواجهذاتمفكيف،مصريةأمأراميةأمكنعانيةأميهوديةكانت

ومديانية؟يهودى

شزعواالذينالاصلافقلبفيحساسية،الزواجهذايخلقلما

لذلك؟والأطرالقوانينوحددواالزواجبأمورالكثروأوصوا

أغلف؟أنهمجحةشكيممندينةأختهمتزويجيعقوليآليرفضالم

ذلك؟لأحلمجزرةررتكبراالم

وTعقد؟بلاالمصاهرةممتحتىالختانيعرفمديانشعبكانهل

عهدهتذكر)ذاليهوديةالعقدةبحلالوقتذلكفيمشغولأكاناللةأن

العبراني؟العبصراخإليهوصلحينويعقوبوإصحقلابرهيم

؟وعدهينسىئمبضيءشعباَاللَةيعدأنأيعقل
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نعمةلأنبالوعد،ملزمك!وهوغكله،دونشعبأاللَةيعدلماذاثم

ذاته؟بحدوعدخلقه

فينسىأكئرةماغلهأنأوينسىحتىخرفالذهل

ا.!كونأنالكلمةبحرفيةالتوراةتريدههكذا

ا.التوراةعنهاكصحدثالئوالعبودية

منأ.يستعبدومنعبوديةا!ة

مصرأيوسفيستعبدالم

6لهاأخيريحتكرالم

عنالتنازلعلىفيحبرهالطعامالىوحاحتهالشعبحوعيستغلالم

أرضه؟

؟بأمرهوالحاكمالفرعونمدبريكنلما

ضىءأكلليويخضهمبالمعاملةيخميزهممصرالىب!ثعبه!أتالم

وطعامهأضراتهعلىالمصرىالثعبالأغراليهرلاءينافىلما

الذينحكامهعلىالث!عبيحقدأنالجرعأيامنيالطبيعيمن

يضطهدأنالحاكمعلىثورةقيامحالفيالطبيعىومن،محنتهيصتغلون

يتعرضأنالعحبمنفهل،لمحنتهسبباَيعتبرهمكانمنجميعالثععب

الحاكمة،الحربةرأسيشكلونوهممصر،عنالغرباءالعرانيوناليهود

والكراهيةأللاضطهاد

وازود"لكميكالبهتكيلونالذى"بالكيل
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هف،اليهالديلتفتلمسنواتسبعطيلةالمصرىالثعبمحنةلط

مناتخموقدضعبهاحساليوعلىمصربخكلاتالمتنعم،العبرانيالشعب

ماولكنضاء.كيفما.ممواردهاوتحكمعليهايسيطرالياهراثهايخرات

واسحقلأبراهيموعدهالإلهذلكتذكرحتىالعبرانيالثعبصرخ)ن

..ويعقولي

بنيهابينحابتالئرفقةصورةعلىفهواالإلهذلكمكين

المصر!ين،علىالعيرانيينيفضلبدورهوهوعشمو،علىيعقوبففضلت

الذىالوعدالاشيئاَيتذكرولا،غرهمصوتيصلهولاغررهم،يهففلا

.الآبائهمقطعه

إلهها؟.صورةعلىكانت)نذنبها،وما،رفقةمسكينةام
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ء"لا3ول33ء؟3ءث!لااهيهالديأهيه

خلالمنحوركبحبلفيالالهالرليلهظهرمرسىهرباثناءلط

أرضهيعليهايقفالئالارضلأننعليهبخلع!داهأمرأالملتهبةالعليقة

الرهمإلهابكإلهي!انا:نفسهعلىموسىلهالاالربوعزف.مقدمة

3:6خروج!قوب"وإلهاسحقوةله

وليصعدهمالمصريننمنضعبهلينقذسينزلأئهموسىاخبرالد)نثم

والحثيينالكنعانيينمكانالىوعحسلاَ،لبناَتفيضوواسعةحيدةأرضالى

يتقدمبأنموسىأمرثم.واليبوسيينوالحوريينوالفرزيينوالامورلِن

ليتثئتللربموسىفقال.احازةلطلبالفرعونمناصرائيلبيوشيوخ

:!وارلاصرائعلفطالى2لىائ"هاكلا!:!دقومنضخصيتهمن

افةلقاللهمأتوللماؤااممهمالىتالوال!ذاإليكمأرسلنىأبانكمإله

Fyheاهيهالدممطأهيه:لمومى Asher Fyhe1خروج -t)"11 :)r

هوالذىهواناومعناها

ثوخ)الدخلوخاتماقوله:فعلهيجبماالىموسىاللَةيرضدثم

لالأنايظناالعبرانصنإلهالربله:وتقولونمصرملكإلىاسرالًلبق

ملكأنأعلمولكنىإلها.للربونلىبحالبريةليأيامثلالةمفرةنمفس

وبعدعجالييكلممروافربيدىلأمد.تمضونيدعكملامصر

حهنمالعكونالمصرلِنعيونل!الثعبااللىنعمةوأعطييطلقكمؤلك
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نزلهلةومنجاردهامنامرأةكلدطلببللارغينتمضونلاأنكمتمصون

وبنثكم.بخكمعلىودفعولهاولابأذهبوأمتعةلفةأمتعةبتها

ا-322:/8خروجالمصر.يين."!سلبون

حتىويجهلموسىيعرفهلاا...كالآلهةليىالهاهيه،الذىاهيه

ليتسلمهيأتهاليترمتىللام!ةكابن،الفراعنةبلاطفينشألأنهاحمه

صحراءنيطريداَوفزأمرهممنشفانفكانامينوفيس،أخيهابدلالحكم

..إ.الضائعلمحدهبديلعنيفتقسيناء

يعلَمهمغرهمدونالعبرانيينالهلي،التورالاله:اهيهالذىأهيه

المخازئ.لهمويثزعوالخيانةوالاختلاسوالاحتيالالسرقة

والاموريينوالحثيينالكنعانيينأرضيغتصبالهاهيه،الذىأهيه

القتلة.للعرانيينلمعطيهاوغكلهمواليبوسيينوالفرز!نن

الاستسلائم.حلالمصريننعلىليفرضوقدرتهعظمتهيحتعملالهاهيهالذىأهيه

العبرانيينأقرايةيحسنوالماالمصرينن؟ذنبما

لهم؟يفسحوالما

المثزكةأوالحياةالعي!قلقصةيقاحموهملما

وأفخرمصاغهمأغلىاعاروهمفكيفوالاويأتمنوهمأيواخوهملما

ثيابهمأ

كانحينفي،يوصفبسببمصربخراتالعبرانيونيتنعملما

حرعاَأيتضورونالمصريون

151

http://www.al-maktabeh.com



؟الآخذةبتلكالتوراتىالرلييأخذهالمصرىالشعبذنبما

؟العبادةالأهيههذالمثلأتجوز

الكنبأمنوغكلهالاناحيللطتكريمهامتدادأيجوز

نواياهم،وصدققلوبهمطيبةلأحلالمصر!ونيعاقبأنيجوزهل

أالمقصودةالآلهيهبالسرقةضيافتهموحسن

منه؟المسروقومعاقبةالسارقمكافأةتجوزوهل

كسرق"؟"لا:وصاياهلوحفيموسىوضعولمن

ومقدصة؟مسموحةالعيرىلغرالعبرىسرقةأنهذايعئفهل

هذابأمرتستباحالكركلة،المصريةالأرض،المقدسةحوريبوأرض

لوعدهوتنفيذألليهودتخليصاَوالويلاتوالسرقةللقتلأهيه،الذىالأهيه

ارةأوالاحوالاضافةالاحسانحزاءاهذاوعصلأ،لبناَتفيضالئبالارض

العبودبةمنفنحرروا)أليب(نبصانشهرفيمصرالعبرانبرننرك

بذلذ.واحتفلوا

الآخرأعبوديةمنتحررمن

الآخرأالشعبمنبخلاصهويحتفليغدأنيجبضعبوأى

منهااليهودبهروبفتحررتمرةواستُبيحتمصرسُرقت

ماtوالسارقينوالخونةوالح!فلةالقتلةمنوتخلصتالآبداليواسزاحت

ومُستعبدا..ومكرُوهمُضطهدأنهيذعيمنرحمةتحتفكقهاليوملمالعا
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يعلَمإلهأىالراحد،لمالعاشعولي!ا،لمالعاعرلييا،لمالعايهود!ا

ا.التوراةتعلمهكماالشر

ليعطيهاأرضهامنضعربأويقلعشعبعلىشعباَينصرالهأى

واحدألحمعب

سره؟أمناءويختارهمالقتلةيحميالهأى

ول!اركالسارقينعملويقتسويشرَعهاالصرقةيعتممحتالإلهأكما

أيديهم؟

فاقتليالتورشكلهانيوصورتهكثكلةالرثنيةالالهفذاأضكال

!.الاضكالجيع

إ.هيهTالذىأهيه

أوالعبرى؟الث!عبكرعندوالتكريمالعبادةالالههذامثلأيستحق

دهـنالناسلجميعمحب،خالقواحد،ب!لهالمومنةالهوديةالقلةبهتقبلهل

ممييز؟أوتفرقة

اليهود؟السلامدعاةبهلِقبلهل

المتحرر،الفكراصحابالانانيون،اليهودبهيومنهل

واتباعه؟موسىرعهاالئخططهيقبلونوهل

153

http://www.al-maktabeh.com



والشعوذةالسحرموسىيعلمللّها

والحاحهاليهالربحاحةسنة،ممانينعمرهوكان،موسىواستغل

فيمايستعملهخارقبعلمكليزهأنمنهفطلب،الفرعونإلىللذهابعليه

بلقولم!.يسمعونولايصدقوننىلاهمها:وقالموسى"فأجاببعد:

عصا.فقاليدكليهذهماالربلهففال.الربلكيظهرلميقولون

الربتالدممنها.موسى!هرب.حية!صارتالأرضإلىإطرحها!قال

ليعصالمارتيهوأسكيدهلمذبذنبها.وامسكيدكمدلموسى

أخرجهاثمبَ.لييدهفأدخل.عَكلييدكأدخلأيضألهقالثم.يده

ثميدهفرذعئكإلىيدكردلهقالئم.الثلجمثلبرصاءيدهل!ذا

هاتينيمدقوالمإذافيكون.جسدهثلعادتقدهيوإذاأخرجها

اليابسةعلىوتسكبالنهرماءمنتأخذانكلقولكيصمعواولمالاَيتين

ا-9(:)4خروج"اليابسةعلىدمأالنهرمنتأخذهالذيالماءفيمير

يعودأنمزمعلأنهيودعهحمئهيثرونإلىوعادموسىاقتغعندها

الحمرو،علىمصرإلىدوعاوبنيهامرأتهموسىوأخذ.شعبهلرؤيةمصرالى

يده.فياللَةوعصا

ابكرموسىابنجرشوميقتلأناللةروححاولالطريق"وأثناء

إنكقائلةرجلي!هوسئتابنهاغرلةوقطعتصوانةصفورةفأخذت

(2ا-ه:)48خروجعه"لانفك.لمطدمعريس
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مهثاهوكماهارونأخرهاصتقبلهمصرالىموسىوصولولدى

اسراثيلوضيوخالشعبجعموسىانثم،الربوعدقبلمنومعذ

خروج.الضعبفأمنلداها،الرليعقمهالئالعحائبأمامهموصنع

4(:9'-rN)

ويظهرالناسأمامأعاحيزهيقدمساحراَالجرىءقارئىشاهدتهل

الحقائق؟وتمويهالخفةفيمهارتهأمامهم

الخفةوألعابالسحر!لمالمماعئمه)ذموسىأماماللَةفعلهكذا

ويفرضبعديخماالمصريننوعلىإخرتهألبابعلىبهمايسيطروالحعوذة

الدهور.مدىلصرهوأميناَللرليكليماَنفسهبذلك

نأنسي،اسرائيلبئالىووسيطهاللَةوكليمالعتيقالعبرانىهذا

حرثوم!بكرهيختن

عامأ؟أربعينذلكاصت!روقد؟موسىياالنسيانهذالماذا

فلمأحدادكويعقوليواسحقابرهيمبألهةمومناًتكنلمألعقك

صدقهم؟و!عرفاللةليعرفهمأنفسهمعلىقطعوهالذىللوعدتكترث

لم.مماويخضكاللَةيأتيكفكيفوالأمعهمالوعدعلىتكنالم

أبعدكأوقبلكأحداَبهيخمن

ليقتله،فيطلبهمختونغرحرشومابنكاناللَةيتذكرعودتكوأثناء

عريسفتحعلهابنهابهاتخفىصوانةإلىالمديانىالكاهنابنةصفورةفلحأت

عنها...و!كفذلكعناللةفرضىلها،دم
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...اوالقتلى،والدم،الدمعريس

الهتها؟تكريمفيالوثنهةعاداتمنكلهاهذهأليصت

وأالكنعانيينمنكنكلهموعضصتهاوأهلها،الحتانصفورةعلَممن

فختنتالذروحمرامعرفتوكيف؟العادةهذهعلىيكونوالمالمصريين

ابنهاأ

هذاأليس،نسيانهمفيالآباءلتعذكبالاولادقتلوويدالذىواللة

والفعل؟التفكرصادىالاله

الاله؟هذامثلالعبادةأيستحق

الكبوأ6ليالتورالسادىهذاوالتقد!سالتكريمأيح!تحق

قِبَلِمنلجهنمالمعدالوقودأهي؟المختونةغرالملايننمصووما

أهيه؟الذىالأهيههذاموه،
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الكب!روالطد!يرلكالتورالي:الرب

هارونأخاهمصطحبأموسىذبالتوراتيالرليلنصيحةواستحابة

فيأكامثلالةصفريالذهاليلضعبهمايسمحأنوصألاهالفرعونوقابلا

يصيبنالئلاإلهناللرديون!بحالبر+ية،ليم4tللا"صفر"!ن!هب:البرية

5:3جضو"بالعفأولوباءلا

عذالي.كلضاعفةو!أمرالالهقبلمنمعذهوكما،الفرعونوروفض

مذكراَيعقوب؟ليعزكلةأمشدالرليويتدخلاصرائيل،بئمنالعمال

عهدىمعهماتمث"وايضاَ:ويعقوليواصحقلابرهيمأعطاهالذىبالعهد

5:4خروجيها."دفرَبواالتىغربتهمارض،كنعانارضاعطيهمان

مرراثاَالارضهذهب!عطائهاسرائيلشعب!عدالالهذلكانثم

1>:بقولهالهاعليهمنفصهو!رض Nإلهأ."لكمواكونثعباَلىتخلىكم

5:7خروج

نtوبماله،نبيأهارونأخاهومجعللفرعونالهاَفيحعلهموعمىوأما

موصى.عندنبيأهارونيكونأنفحرئنبئاَالهلكل

وكما،الفرعونأمامهارونونبيهموسىحضر)ذكان،وهكذا...

ثعباناَ.فصارتوعبيدهالفرعونأمامعصاههارونطرح،وخططالرليأمر

هارونعصاولكنئعابينأضاَفصارتعصههمالفرعونسحرةوطرح

عصيهم.فابتلعتتفؤقت
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الانسانسحرعلىهارونلعدالآلهيالسحرتفزقمنالرغمعلى

حينها،شعبهي!طلاقموسىلطلبيذعنلموالفرعونوومنلم،المصرى

وماتدمالىفحزلهابعصاهالنيلمهاهضرلي)ذالانيةالخطةالىهارونلجأ

النهرا.وأنتنالسمك

الجولةوكانتبالشرالضرفتعادلنفسهالشىءمصرسحرةوفعل

الحر!فريقيبينصحالأالثانية

وأينلأوأينموسىالىنعودالسحر!ةالمباراةحلقاتمتابعةوقبل

تعفم.

فيُعلمفرعونياَأصراَويصبحالفرعونابنةكنففيموصىينثمأالم

ويتقن،هليوبوليسمعبدفيلاوزريسكاهناَويصبح،المميزةالراقية.كلدارسهم

والحسابوالفيزياءوالكيمياءوالفلكالجغرافياوعلموالشعوذةالححرفنون

العلوممنوغرهاوالريافةالقيافةوعلومالاستشعاروعلمالطبوعلموالهندصة

يخرهم؟دونالفراعنةأولادفيمحصورةكانتواليالبحتةالفرعونية

الأولاداغلبيةأنإذطبيعىوهذاعلومهفيموصىالتلميذويتفوق

المخبوءةالطاقاتفيهيفخرللولد،الحرمانلان:يتفوقونوالمحروميناليتامى

هذارtوأولى،ناقمةمتفحرةطاقةإلىعندهليالحرمانالنقصعقدةومجؤل

بحضرةالسحر،مباراةحولي)حدىفيتفوقههىموسىعندالتفرق

أكلتافعىإلىتحؤلتالىعصاهانإذمصر،سحرةعلى،الفرعون

Tعصى.منبدورهاالمتحولةفاعيهم
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فصعدتمصرمهاهعلى!عصاهكد.هارونمدالثالثةالجولةفيثم

مصر.ارضوكطَتالضفادع

ا.بسحرهمكذلكالعرافرنوفعل

الآلهي،السحرمصر:ضفادعضعبعلىالمصيبتانواحتمعت

الضفادعيخرجأنموسىمنالفرعونفطلب،البشرىالححروضفادع

الالهتدخلموسىلصراخوبناءوعليه.الحريةشعبهفيعطيالبريةمن

منتخلص)ذبالفرجالفرعونأحسولما.البريةفيالضفادعجميعفأمات

ابالمغادرةلليهوديسمحلمووعدهنكثالضفادع

فحولهبعصاهالارضترابهارونفضربالرابعةالجولةوبدأت

...والبهائمالناسعلىبعوضأ

فشلواولماالبعوضيخرحواأنالمصريونوالسحرةالعرافونوحاول

المباراةانسحبوامنثم89:خروج."اللةإصبع"هلىالفرعونقالوا

المصريننأرضفيالذبابهارونفنثمر.يتابعانهارونونبئهموصىتاركين

اليهودإ...يسكنحيثجاسانأرضعنومنعه

منيخلصهأنموسىمنالفرعونالتمىالمصريونتضايقوعندما

.يشاؤونحيثمامسرتهمفيوشعبهفيطلقهالذباب

ايليك".بينعبددلببك،"شبيك

موصىيامرهأمامهإلههفيحضرشفتيهيحركانألاموسىعلىما

...إواحدةذبابةمصرفيتبقفلمالذبابب!خراج
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فيميت.أخرىمرةعهدهالفرعونفكثافيينوالهاملتوحيهوبناء

لأنللاسرائيليينواحدةضاةمموتأندونكلهاالفرعونمواضيللةا

يحميهاالذىوالههاوعرقيتهاهوكها،لهامميز"ايضاَهيالاسرائيليةالمواشي

...البلاءاعنهاويدفعغكلهادون

الاتونرمادالسماءنحومرصىيذرإلهيينوأمرلايحاءوبناء

يستطعولمالبهاثمولياباسليوللعةبثوردمامل!صارت)>

ليكانتالدمامللأنالدماملاجلمنموسىاماميقفواانالعزالون

أ-ا9:18خروخ."المصريينكلوليالعزافين

السصاء؟نحوموسىذزهالذىالرمادهذاما

؟الذرةاسرارالىبعلومهمالفراعنةتوصتلهل

الذريةأالمفاعلصناعةوالى

وحفظه؟الذرىالرمادمنالتخلصيحسنونكانواوهل

قوةفاستخدمتعلمهمايطبقموعمىوربيبهمتلميذهمهووها

بالدماملوبهائمهمالمصريينفأصابالرمادفيالموحودالنرويالاضعاع

نيموخرأحصلوكماوهروشيمايكازاكىفيالاصركيونفعلكمامماماَ

...اتضرنوبيلمفاعلمنالنوويالاضعاعتصربعندروسيا

موسى!ياأنتعظيم

وجرتوبرداَرعوداَالربلأعطىالسماءلمحوعصاهموسى"ويملى

اباسالبرد...ففلوسطليمتواصلةوناربردفكان.الارضعلىنار
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..."جاسانأرضلي!نماإلاالحقلثجرجمحوككسروالبهائم

بنويحمكنهاالهيةمحميةلأنهاسليمةستبقىحاسانف!نبالطبع

الكوبنية-الصافلة-!حرلطفلال!اءالبومبحصلوهكذا.اسرانيل

العالمدولحمحودفص!نناشها.كلهالعالمىالافنصكنلألرالاهيركبة

دولارمليروعئمرينسنةمنالشنادتففداسرانيلالاضريلنها

نزلولاالناريخفجرهنذألهيةمحميةلألهالنحييدهاثمنألهانفص

ادفدبة.غددنناللضلالبومحنى

هذهرفعفررحوهموسىإلىالفرعرنيلحأالمصائبضغطوتحت

لرغبةبناءالبلاياوترتفع...!الاسرائيليالشعبحريةباطلاقواعداَالبلايا

والنارالبردمصائبارتفعتبعدماأيضاَبوعدهحنثالفرعونلكن.موسى

شرقيةريح)ثرالجراد،فانتشرالثامنةللمرةعصاهموسىمدوحينهاعنه،

شحرممرالاوبالطبعمصر،ضحرممروجيعالارضعثمبكلوكلمحدثة

...!حاسانأرضوعشب

الذىالربهذا.اسرائيلبييطلقفلمفرعونقلبالربوثدد

نحوهامتدتاليموسىليديتحيبالذىنفسههوفرعرن،قلبيقسئى

مساكنالاكاملةأيامثلالةالمصريينأرضالظلامفعتمالتاسعةللمرة

إ"ساكنهملينورلهم!ن"إذحاسانأرضفيالإصرائيليين

موسىيدويطلقناحيةمنفرعرنقلبيشددالالهذلكوعاد

اليوماميركائفعلكمادمافأ...إاخرىناحيةمنوالويلاتبالعحائب
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أليومونصرسالنوراةفيهكنوكةفديمةلعةواسرانبل.الصليمع

)...المكانلونالزماننعرمعكحذافيرها

الوقتنفىونيالفرعونقلب6ديالتررالردييقسىمرةولآخر

أجتاز"ل!نقالليلةتلك!فصحونكيفويعفحهمللخروجالعبرانيينيهيء

اكسمنممرأرضليبكركلوأفعرباليلةهذهمصروض1لي

علىعلامةلكمو!كون.ْالمصريينألهةبكلأحكامأوأصنعوالب!ئم

ضربةعليكم!كونللاعنكموأعبرالدم!أرىصيهاأنتمالتىاليوت

ليثذىراَالومهذالكمويكونمصر.أوضافربحينللهلاك

-21:2114خروج."أبديةلريضةكلعيَدونهأجيالكم

وذبحواأيامسبعةالفطركلوا:الالهيةالإرشاداتالعبرانيونونفذ

قوائمعلىالذبائحدمرشواالزوفاوبباقاتعشالًرهمبحسبالأغنام

،مرورهحينالههمفيعرفهاالمصريينبيوتعنمميزةلتكونبيوتهموعتبات

.والموتبالبلاءيصيبهمفلا

للمصرينن.بكركلوضرباليلنصففيالربومر

..الفناء.خوفللأمرالمصريونورضخالآلهيةالمجزرةوممت

الالهية:موسىارشاداتونفذوافطرهمالعرانيونوحمل

وأعطىوثيابأذهبوأقعةلفةأقعةالمصرسنمن"طلبوا

".المصريينلحلبوا.أعاروهمحتىالعبرانيينعيونليللثعبنعمةالرب

36-35:?2خرو!
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ارتحل)الب(نيسانشهروفيسنةوثلالينأربعما!ةضيافةبعدوهكذا

أ-لوهاقدوكانواوالاولادالناءعداالرحالمنماشالفستمايةمصرعن

)ا-ه(،خروجيعقولي،صلبمننفسأسبعينلهميوصفلاستدعاءبناء

مصر.فيعظامهيقوالاأخوتهاصتحلفالذىووسفرفا!-معهموعمىوأخذ

مصيبةلتبدأالعيريةالمصيبةمنالمصريةالأرضخلاصتموهكذا

بعد.فيماالعربية-الكنعانيةالأرض

قتلهاوىمتسلطاَ،حزاراَ،إلهاَلنافتصورهاللةالتوراةتثأهكذا

القتلفيعفمهمالضرعلىويحرضهمالثرعذابفنونسادياَ"يتقنودم،

والسرقة.والزنىوالخيانة

الفرعونقلبيق!ئيقطعها.ليحهلب!البرىبرقبةويمسكالقاتليدهـفع

الوقتنفسوفيشعبهعلىينزلهااليبالمصائبعليهقدرتهيثبتحتىويغفظه

المختارشعبهويجعلهمنصلهمويكرولياركهموأحفادهمالقتلةيحمي

مجاولوالموتعاليصهماحقاداليهودينسَلمسنة،وثلاثيناربعمايةبعد

والمحبةبالخررتبثرالىوالمصريةالكنعانيةالتعاليممنشيئأيأخذواان

.ممثلهااليومتفخزالى،الانسانوبوخدانيةالمعاملةوبانسانيةوالتسامح

...اوالهندوسيةوالاسلامالمصيحية

لاثارةبناءالويلاتبحميعمصرأصابالذىالالههذابينفرقأى

العبرانياتقابلاتأمرالذكطالفرعونوبينهارونعصاأوموسىعصامن

..؟.ولادتهمحينالذكوربقتل
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المصريةالأرضفياليلنصفحازالذىالأهيههذابينفرقاى

.كلملكةفنكواالذ!نيعفولي؟لوببنالذكررمنالمصر!نبكررجحوفنل

وحنكيزهرلاكومثلالانسانهةتاركخسحلهمجرمأىوبينبينهأوضكيم؟

خفاء؟أوحهراَالانسانيةقت!لةمنوغ!هموغ!هموهتلرخان

ب!حرامهأجيعاَهرلاءبينالآخرعلىتفوقمن

النهايةأفيالفلبةكانتلمن

)...ساديتهمنتفلتلمالحقلاعشاليحتى

وأالتوراةفيحاءوكماحقيقتهعلىالكنيسةتعرفهالشرهـهلالالههذا

حكمة؟وساديته،نعمةوانتقامهخ!أ،شرهتصويرتحاولانتقامهمنخرفأ

امشعمالعلىالمناسباتمنككلهودطالغطاسعيدفيالكهنةيعمدهذاالأحل

؟بالدموليىالمقدسبالماءالمرةهذهولكنوالقرائمالعتباتلرشأ!وفا

اليهودىلتمييزالبيوتوعتباتالقواثمرشعادةعلىالمحافظةسنة

حينالإله!كيزكيممارستزللمكرهمعنالذ،خاصةأو،المصرىعن

غ!هاعنشعبه/للختار،مروره

المسيح!ن(البعلكهنةيا

االحضارةيذعيالذىلمالعاكهةيا

بالدمالبيوتوعتباتقرائملتلوينمجاحةليىالحقيقياللَةإن

و!كلئزكم!ليعرفكم
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بصوتكموأعمىفضللكمعالكمفُرضبهتومنونز!أكفاكم

المصيحالمعابدوركمفضللتم

و)نسانا...)نسانبينكلئزلاالمحبةللَةا

ا...لإنسانالشركضمرولاانساناَيرذىلاالمحبةللةا

!الناسويعذبالبكورليقتلالليلنصففيكلرلاالمحبةللَةا

ا...عنصريأ!كنلموأعداءلهليسالحقيقيللَةا

عنهاويفيضالكونكللأنور،نومنبهالذى،الحقيقيللَةا

ولاكلديهيحهاولاالجريمةفيكدخللانومنبهالذى،الحقيقيللةا

...افلانليقطعهافلانرقبةيمسديده

لآنهالهكانتأرادهامن.لمللعاهئاضةمحبةونعمةخررروحللةا

والمثلالقيمأظلمتأنكرهاومنوحودها،بسعادةاستشعرأحصئهامن.فيه

والتسامحبغضأ،والمحبةشرأ،الخكلعندهفانقلبوعقلهوقلبهعينيهفي

بخلأ:والعطاءحقداَ،

علىأسدلوحوده،!هنبنعمةضعرعقلهنافذةفتحمننور.للَةا

وسِطعهووهحهالنوربدفء!شعرلمالجهلستائروحواسهوقلبهعقله

فيه.العيقونعمة

الاترنارمادمنتنت!ثربثوراملدمليسللَةا

ضفدعية)مصيبةليىللةا

سحريةايأفاعولا
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وبعوضاذباليلعنةولا

والناراالبردلعنةولا

مطلقضرللَةا

مئاضةثهولعةمعرفةللةا

6لهبذمحبةاللَة

عليه،بالتعرفصعادةفلاهكذا،اللة،يكنلمإن

ا...نعمهبغكلللعي!قسعادةفلاكذلكاللةكانوإن

166

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحروجلعد

مصر.فاسزاحتالع!رانبونخرج"نبسان"اليبشهرفي

لبكورهم،الالهوقتلالمصريننبسلببهيحتفلونعيداًاليهودوأقام

"تقدَم:مواضيهمأبكارمنبتقدرممهاألزمهماليبالأضاحيذلكوكرشرا

"للربالذكور...بهائمكنتاجمنبكروكلرحملاتحكلللرب

31:211جضو

فيبكركلتلالربأنإطلاقاعنفرعونتقسَىل"وكان

للربأذبحأنالذلك.البهائميكرإلىاباسبكرمنمصر:أرض

لكويكون...أولاديمنبكركلوألدى.رحملاتحكلمنالذكور

(1ا-6:)135خروج..."عينيكبينوتذكارأيدكعلىعلاهة

حيشاَالفرعونفحهَزاصرائيل،بىوبحيلةبالخديعةالمصريونوأح!ن

فخافصفونبعلأمامالبحرعندالحرروثفييدركهموكادبهمولحق

أخرجتنابمصرالقبورعدم"أمن:موسىوحهفيوصرخواالاصرائيليون

41:11خروجممر."منلأخرجتنابناصفتماذا.البريةليلنموت

ثعودونلااليومالمصريينرأيتمك!"ل!نهقائلاً:موسىوطمأنهم

:4113خروج."تمقونوأنتعبهميقلاللالربالأبد.إلىأيفأترونهم

فيضقيدهيمدأنفيأمرهالاكلانيموسىنداءحماعهلدىالربويتدخل

أمامهم.السلالرللَةاملاكبقيادةاليابسةعلىوسطهاسرائيلبنوليدخلالبحر
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بالاسرائيليينللحاقالمحدثةالبحريابسةفيالمصرىالجي!قدخلولما

كلفأغرقحالهالىاليئمفعاديدهموسىمدالصصاطنأدركواالذين

.المصرىالجي!قوأفرادمركبات

لخاف...الاططعلىأمواتأالممرييناسرائلشعب"ونظر

13ة41صووج"موسىوببدهبالربنوا2والربالثعب

المصريندمكرعلىأيثرفالربانالمبحهزيعليوكان..".

الممريونفقال.مركبلالهمبكروخلعوأزعمهموالسحاباكرعامودلي

(22-ه:)4)4خروجعض(يقاتلالربلأن.اسرائيلمننهرب

الخوذةمعتمرأمارسالالهوبينهذاالتورا-لىالرببينالفرقما

؟بيمناهالقاتلةوالحربةصدرهعلىوالدرعرأعمهعلىالفولاذية

يضرف،،يخطط،ذاتهالوقتفيمحاربوقائدإلهالتورأ-لىالرب

ويهديالسالبعنيدافع،المظلوموضدلمالظاعنفيقاتلبالقتالويشزك

!...المسلوبيهلكثم،الغنيمةفيصون،ملاكهبواسطةطريقه

ميكانيكىفهوذلككلوفوق،الحقأصحابويقتلالقتلةيحمى

...!و-فىعمهمالمصريننمركباتاكرينزع

؟...العبادةثهوليةيستحقهذامثلرباًأنأيعقل

أكثر،المياهحركةفيسببهايجهلكانواليوالجزر،المدقصةأما

القمردورانتأثرفعرفالفلكدرسالذىموسىفإنالعصر،ذلكعلماء

الموامرةبعدالفرعونمنهربهأثناء،والذىالمياهحركةعلىالثمسحول
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امحضففقد،المصريةالعدالةوحهمنوفرارهللمصرىقتلهوبعدالفاشلة

ثمالجزرعندالمياهانحسارتوقيتولاحظسوفمجرفيالمخاضةهذه

ت!تغرقهالذىالوقتولاحظالمد،وقتالشاطئعلىالطغيانالىعودتها

إلىقلبهفيوحفظهاالمعلوماتهذهفاستغلوالجزر،المدبينالحركةهذه

يدهحركانفكانالالهيالطابععليهاأضفىحيثإليهاالحاحةحين

وانححمارالجزربدايةأثناءفيالمخاضةوعبورللانطلاقمعطياًالأمربالعصا

وكان.صخريةيابسةالبحرقعرفيهابدامسافةإلىالثاطئعنالمياه

مكانمنالمصرينناقزابولدى.،.بسلامعسكرهفمرصحيحاَالتوقيت

،المصرىالجي!قوأغرقتالمياهفطغت،بيدهفأشارالمد،زمنحانالعبور،

والجغرافياالفلكعلوممنقادتهيدرىولاالأرضطبيعةمجهلكانالذممما

الفراعنة.أبناءمنبالدرةمحصورةكانتالعلومهذهلأنشيئأ

قائلأ:للانتصارموسىوترنم

ليطرحهماوواكبهالفرس...وبياالآفةبينمثلك"من

..."ونشيديقوتيالرب..البحر.

حمعوخرجتبيدهاالدفوموسىهرونأختمريم"وأخذت

51:خروج"للربيرنمنورقصبدلوفوراءهاالنساء

وعط!شور.أرضنحوصوفبحرمنبشعبهرحلتهموسىويتابع

سحرهإلىموسىفلجأ.صراخهوعلاالعذبالماءقفةمنوتذئر،الثعب

.عذبماءالىاصتحالالذىالمرالماءفيضحرةبطرحهوذلك
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باصميفعلهاموسىكاناليالأعاحيبهذهكلمنالرغموعلى

وبهأنهمألويةإعلانفيوكزددونعليه!شعلونكانواالعبرانيينف!نالهه

موسى.!أتيهماكلفي!مكرنكانوا

وأثناءمصرمنخروحهممنشهر!بعدأىحزروانشهروني

فتذكريعيشهالذىالغذائيالحرمانمنالث!عبتذئرصيناءصحراءعبورهم

المصرية:والفاكهةوالحضرواتوالسمكمصرنياللحمقدور

والبطيخءوالصمجاناَمصرلينأكله!اللىىالسمكتذكرنا"قلى

ا-هاعدو..."والثوموابملوالكرات

نأكلاللحمقلىورعنلىجالسين!إذمصرأرضليقنا"لتنا

61خروج.،،..ونثعخبزاَ

الالهى:الوعدفكانتذئرهوكثرالثعبصراخوعلا

خروجخبزاَ."دثبعونالصحوليلح!كأكلونالعثية"لي

61:12

الصباحودط...المحلةوكطتصعدتالصلوىأنالمساءفيفكان

حسبكلصباحاَيتقطونهكانواقثور،مثلالأرضيغطيدقيق:المن

...يذوبكانالضمىحميتواذاكله،

المماء.لطالمحلةتغطيالسلوىكانتالاصبوعأ!امفطيلةهكذا

.الربيسزيحففيهالسبتيومالأ.المنالصباحوعند
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وحدهالع!رانيللضعبحداَ،خاصلشبالهيغذاءوالسلوىالمن

الىو!ولهوحتىصيناءصحراءعبورهأثناءلهأعذالشعربمنغكلهدون

.كنعانأرض

مصرفيالعبوديةعنويتحدثون

مصرفيقاسوهاالئلمالمظاعنويتحدثون

مصرارضليالاضطهادعنويتحدثون

مصرأرضفيالحرمانعنويتحدثون

مصرأرضفيعزلتهمعنويتحدثون

والبطيخوالسمكوالخبزاللحمشبعيتذكرونسيناءفيهموها

...والكراتوالبصل

كانواالذىالسمكيتذكروننبتهموبصحبةسيناءحوعفيهموها

مصر...أرضفيمجانأيكلونه

ويتحدثون،عليهمتفيضكانتاليمصرخ!رراتيتذكرون!سيناءفي

الحعبوثيابفضةوحلىذبحلىوعليهموالاضطهادالعزلةعن

الثعبعلىوتشفقالاكذوبةتصدقالشعوبتزاللاذلكومعالمصرى

...االمسكينالعبراني

إ...عقولهاأظلموماقلبهاأرنماالث!عوبهذهسكينة

171

http://www.al-maktabeh.com



حوو!اصخرة

لأمربناءكنعانارضباتجاهصيناءعحراءفياسرائيلبئترحالفي

كعادتهالذىالشعبليشربماءيكنلمبألذاترفيديممحلةوفي،الاله

71:3خروجبالعطثى"لتميتناممرمنأصعلىثا"لماذاقائلاَتذئر

يسألهإلههإلىموسىلجألهالث!عبرحممنوخوفأالشدبوثار

اسرائلشيوخمنمعكوخدالثعبلَدآم"مر:عليهئاشاراثمكلةحل

صخرةعلىواضربيدكليخذهاالنهربهاضربتالقوعصاك

خروج"الشعبليثربماءلمخرجعيها،امكأمأقفالقحوويب

17)5-6(:

موسىودعاالشعبفشربالماءوخرج،الصخرةموسىوضرب

بوحوديشذكانلحينهالاصرائيليالشعبلأنمرليةأوصتهالمكانذلك

.الرب

واختار.العماليقالارضسكانمعالاصرائيليونتحاربرفيديموفي

يتدخلمرةكلوفي.نونبنيث!وع،وتلميذهربيبهحيشه،لقيادةموسى

أنموسىمنوطلبخطرفيشعبهأنيشعرعندمايهوه6ليالتورالاله

المعركةوأثناءالنصرفيتمالنهارانقضاءحتىبعصاهمرفوعتينيديهلُيقى

وحورهارونلهفاسندهمابالعصا،المرفوعتانيداهوكلَتموسىأحهد
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منالعماليقذكر.ممحوموصىاللةووعدالنصروتحققالنهار.انقضاءحتى

A(I-:)171خروجالسماء.تحت

عذبأ...نبعأالصخرةموسىففخرللشرلي،ماء!كنلمرفيديم،في

الأوضاسكانالعماليقيعيقرفيديموفي

موسى؟مثللهكانهلماء؟بلاالعماليقشعبيعي!قكانفكيف

العبرانببن.عندشكموضوعبهوهالالهوحودكانلحظةكللط

لهمواجثبت)نكارهخوف9ثقذهمكانمحنةكلوفيينكرونهمحنةأولفعند

وحوده.

فيعودونقدرتهليثبتحوريبصخرةلهمفيفلقفينكرونه،!عطضون

اليه.

...الفحرإعندوالمنمساءاللرىرفوفلهمفروصل،يجوعون

...اعنهمفيحاربالقتالفييخافون

الأرضفيالموتأيتمنونينكرونهرفيديمفيالعماليقحبروتوأمام

الأبدالىالعماليقعلىالقضاءالىفيساوعوحودهعلىفيخشى،المصرية

يهوه:احمهدعامذبحاَموسى-لهفيقيمالجماحمدعائمعلىربوبيتهمُثبتاَ

:ها17خروجوا-قي.الرديأىنسى
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التوحيديةليمالتط

".خبزكمنلاطعمهافة،دركهل!نلعدؤك،يدك)،مد

أحد".علىبنغبتكلمأنبل،لكرتإناللَة،ثرضي"انك

ثكفمهولايهيك،الذيأماموانحنأخمامكبوجودهادئأ"كن

لياكرك!،للأمامتجه!لعاعفة،غضبهأثناءلهوغفبه،يهدأحتى

الهثم".

ولطفكفتوافعكاللة،علىاتكل.يكرهكالذىمنت!قم"لا

"عدوكنيحبط

المحةلأنبه،تقومماكلليعادلاَوكنالآخرينيخراتتثه"لا

".يحبهملمنبالعدالةالاحاسيعطي

القمحكيلكعدالم!للغثىوةياكبالفرائبراضياَ"كن

"بسعادةوتستيقظبسلامتمأنلحتطيعوهكذا

بطمعهم"يخدعونكتجعلهمولاالفلاحينمعحكيط"كن

تلمسولامحاخها،زيادةبيةأرفكساحةمعالمتقل"لا

وتنزعنحازنهستهدممعدفهو،ذلكيفعلفمنالأراملحقلحدود

للآخرين"صراثهويعطىأولادهعنخراته

خبزلأناتج،بخبزجوعكتحدولاالفقراءضراتتثهلا)>

"البلعوميبتلعهلامزالمجاجين

174

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لأنهابالقوةتأخذهامدهحمئةمنخ!رواللة،يعطيكهقمحلا)مد

رمقأ."بهالسدللانحازنكليستفسد

لرواتمنخرسعيدقلبمعيومكليابصخبزمن،)قليل

قلغ(نوممعكثرة

رجلمركبالعليلالهواءويسئرالعاصفةكفرقهالطماع"مركب

البر"

والفقراء"الغرباءمعرحومأ"كن

يفاعفمحتواهينالمسا!رالغريبعنزيتكابريقتمغلم"إن

مراَت"عدة

الذممطفرالم!منالاجرةاطلب"خانا"مأوىتملككنت"إن

."المجاجالمسافرمنشئأتاخذولايدفعأن.ستطيع

المقتدرالانسانعلىالمحتاجينيكرَمالذ!الاناناللة،)كفَل

النر".رقابيذكممياللى

امينيموبكتبهاالتوحيديةالمصريةالتعاليمبعضفيضمنغيضهذا

صفحةالكونيالتاريخكنابمنأخذت.م.ق1385حواليEPOMسمح!

5universelleكل!!ل!غرنبرغس.لمولفها17 page 1 17 .C G.!كأه،كن

التعاليمهذه؟التوراةثلأمالمثلأهذه:اللةقلبإلىأقربمثلأية

،والاسلامالمسيحيةفيالساميةثلناالىأقربوأيهماالاهيه؟ذاكتعاليمأم

الواحدأالعبادبربالحقيقيالايمانإلى
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مديانكاهنيثرون

إلىالإلهمنعمابكلموسىحومديان!هنيثرونوممع..".

فها:وابنيهصرلهاتدكانالتىزوجتهلهممطحب!اًإليهفأثىموسى

قالموسىلممنالعيبةالأخبارومماعلقائهماوبعدواليعازر.جرفوم

محرقةوأخد...الآالةجميعمنأعظمالربأنعلمتالاَن:يثرون

أمامموسىحميمعليأكلوااسرائيلوفيوخهارونوجاء...فةوذبائح

(1-2أ1:)81خروج."..فةا

فيوتفردهالشعبمعموسىتعاطىكيفيةيثرونشاهدالغدوفي

الاَن«)000:والدينيةوالمدنيةالسكريةأمورهتنظيمالىموسىفأرشدالحكم

اللة.أمامللثعبأنتكنمعك.اللةلليكن.لأنمحكموثياممع

الطريقوعزلهموالث!رائعالفرائضوعثمهم...لئةالدعاوىأنتولَدّم

(02-ا:)819خروج."..يعملونهاللىىوالعمليسلكونهالذي

وتنظيمالتشريعموسىعلَمأنهالىالتوراةتشرمديانكاهنيثرون

الحمورابية؟المدرسةأ-لباعمنكانفهلالدولةأمور

هذايثبتألا؟والدينيةوالمدنيةالعسكريةالأمورتنظيمتعقموممن

العبرانببن؟حضارةمنأسبقحضارة

"1...فأنصحكلصوليامع"الاَن
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الحضارةاصولموسىيعفميثرونبدأ،الكلماتهذهبعد

غ!رطابعاَيأخذوالمدنيوالدمحطالعسكرىالتنظيمبدأوبهذا...الانسانية

...اموصىبهبداالذىالطابع

)الجديدةالعريةالدولةومرشدمرصى،حموالمدياني،الكاهنيثرون

وجميعمدينتهاهلومعالمستقبلفيمعهئأنلموسىسيكونإذمتى؟الى

إ...مديانفيكانمن
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سيناءعبرالرحلة

موسىبدأحيثسيناءبر!ةعبروضعبهموصىارتحلمموزضهروفي

إعطائهاعلىقدرتهمظهراَمصرفيتعفمهاالئوالنظر!اتالعلومتطبيقكلارس

أقربائهمنبالحرسأحاطهإذمقدسأحبلاًليكونسيناءحبلفأعدالهيةصبغة

الخفيةبالاسلاكأحاطهكما،إليهالدخولومنع،أخيهأولادالمخلصين

يعيش.لاانساناَأمكانبهيمة..قلا.يقتلالجبليمسَمن"كل.المكهربة

(ا-13!)912خروج."..الجلإلىيصعدونفهمالبوقعوتكدأما

سيزورهملأنهالثالثاليومفيالرليلملاقاةيستعدواأنالناسوأوهم

لملوسحابوبروقرعود"عارتالمرتقباليوموفي.عيونهمأمام

منيدخنكفهسيناءجبلوكان..جدأ.لثديدبوقوموتالجبلعلى

وارتجفالاتونكدخاندخانهومعدبابار.عليهنزلالربأنأجل

(ا-18:)911خروج.".جداَ.الجلكل

إ..."اهربواضبابيا"بارود

الخطرإ...انتهاءيعلنالبوقينطلقثم

فصعدموسىإليهودعاالجبلرأسإلىسيناءحبلعلىالربونزل

بهمليطقلئلاالجبلمنالاقترابمنالثعبيحذرأنهوأوصامرسى

وأقامالجبلعلىمشددةحراصةوضعانهوأخبرهموسىوطمأنه..فيموتوا.

أحدا.يتحاوزهالاحدوداَ
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أخاهمعه!طحبأنموسىمنفطلببالهوهدأالربفاطمأن

...أالشعبوصائرالكهنةدونهارون

...ويحدداالربيحخمالبساطةبهذ؟

فقط،الجبلرأسعلىمحدد:مكانفيويجلسينزلفهو

بطَاش،فهو..والضوضاءأ.الغوغاءيحبلاالقمةاحتماعاثناءواللة

..إ.ومُميتفتَاكقئال

لئلاحدأعالياَالبوقنفيخخلالمنولكنموصىيكلمالالهوهذا

أ...موسىمعالحد!ثفحوىويعرفالص!عبفيميَزهنبرتهتُفهم

خلالمنالأتتملاوشوشةوموسى6لىالتورالالهبينالقمةحديث

أوامرهوتفسراليهللاستماعومُهيأمُعذفقطوحدهموسى...!الضحة

..إ.وشيوخهمالعامةألىونقلها.وإرضاداته

ومنالرعودوصوتالآبواقضحيجخلالومن،الجبلعلىمن

مميزاَالهياَطابعأتأخذوالمصريةالكنعانيةالتوحيدتعاليمبدأتالدخانخلال

العثر:وصاياهمرسىفاطلقوخاصماً

لا...تقتللا.منحوتأ..ممثالاَلكتصنعلاالهك...الربهوأنا

لا...بالزور...تضهدلاقرليك...)مرأةتث!تهلا...تسرقلا...تزن

إلهيأطابعاًيأخذللمحتمعالقانونيالشريعبدأالجبلعلىومن

الصياغة.وموسرىالحلَةوالهيالجرهر،حمورابنحصرياً،
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بكويجيءأمامكيحرملاكي"ل!ن:لموصىبقولهوصاياهالالهويختم

...لأ!دمموالببومِنوالحو-سنوالكنطنِنوالفرزببنوالحثبنالأمورببنلىاٍ

i-:)232خروج..".لبهل!مبل..لعبدها.ولالاَلههملسجدلا Y)r

إلىالبريةومنللسطينبحرإلىسولىبحرمنتخومك"واجعل

."أمامكمنلتطردهمالأرضسعكانأيديكمإلىأد!عل!نقابهر.

32:13خروج

ال!ثعوليجيعأبدِبل..واحداً.فرداَ...تقتللا

الأممسرقةكفهشعبكعقمبل...لوحدك...تسرقلا

وشعوبلكمباحةكلهاالأرضفنساء..قرل!ك.إمرأةتشتهلا

نسائهمعلىوتستولىفتبيدهمإليكأدفعهمأنا..أيضاَ.وأملاكهمالآرض

...!ودولهموأملاكهم

أمامىأخرىآلهةلكيكنلا..إفك.الربهوأنا

الى.نخطئفمانكوالأليفنشئهالشعوبوأطردلأحلكالأممأليدأنا

وابيهووناداثهارونموسىاستدعىالالهذاكلصيحةبناءثم

صنعةبرجليهوتحتاسراثيلالهlولرt>>اسراثيل:شيوخمنوشعين

اسرائيل.بقأفرافإلىيدهيمدلمولكنه.الشفافالأزرقالعقيقمن

(911-):42خروجونربوا"وأكلواافةفىأوا

وكلوافشاهدوهالههمالىاسرائيلأشرافمنسبعوناحتمع

منهماأحدالىيدهكلدلمولكنهبحضورهوشربوا
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هوأغاضب؟اسرائيلأشرافعلىفيسقميدهالالهذلكيمدلملماذا

يعادلهمأنلأفلماصرائيلأثرافمنلأنهمأمضرفهم؟منقرفأممنهم

للحصعوبوتعذيياَوخيانةوزنىوصرقةوتدمررأقتلاَ،يعادلوهأنقبل

فيها؟حياةنسمةكلوقتلأوطانهامنوتهحرها

يروهالم3الوليمةعلىأمامهمكانوتدمنهمأحديصفهلملماذا

بالأكل؟عنهتلهواانهمأمويراكلرهأ

اسرائيلأشيوخثرفعلىأمشرفهعلىموسىأقامهاوليمة

لهماسزضاءجميعأشرفهمعلىأقامهاالدعوةصاحبهواللةأنأم

لهمأوعدهتنفيذفيتاخرهعنوتكفراَ

انه.ممعنى،اسرائيلبيأضرافالىيلهيمدلمأنهمنالمقصودكانإذاثم

هولاءماتفهلهـاه،منكليقتلكانانه)ذماضيهعكسعلىاستحياهم

الى!ودونمنهمالأوغكلهالجاوماأحياءفىالونلاانهمأوبعدهاالئوخ

أبداَأيموتلنفانهفشتح!هالالهوحههـىمنلآن،كثاؤونساعةالأرض

الجلاله-ألديكورهوهلللَة؟ارحليتحتالشفافالأزرقالعقيقلماذاثم

للتنقل؟لرحلينبحاحةاللةهل

ا.فنغم،موصىأحدادصفعومنىموسصورةعلىولأنهأما،
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المقدسالجبل

وصعديضوعخادمهموسىاصطحب6ليالتورالربلدعوةوبناء

أعذهاالىوالوصاياالشرائعوحيلاستكمالصرئةقمةلعقدالجبلالى

ديراتفياللَةوكتبها

الجبلعلىغيابهأثناءالثعبأموربادارةهارونموسىوكثف

فياحملةكنارِالربمجدمنظروكان...فغطاهالربمجدعليهحلالذى

اسرائيل.بىعيون

42خروج.ليلةواربعيننهاراًاربعينالجبلعلىاللقاءواستغرق

وكيفهناكدورهومايضوعالمسكينعنخلالهاثميئأالتوراةتخبرناولا

الوقت؟أمضىوأين

الشعبشوونبادارةوهارونحوروكلَفغيابهاصتدركموسى

أدارمنالتوراةتخبرنالاالذىيهوهالالهمعالقمةلقاءفيتغيبهخلال

!...الغيافيذلكأثناءالالهىملكهضوون

لوخيلِقَذالكافيةالمدةالأنها؟ليلةوالاربعينيوماَالاربعينمدةلماذا

عليهما؟الوصاياكنابةونقشالححارة

خلالهاتتمقديمتوحيدئصولطرمزهىيوماَالاربعينلأنأم

وبالتاليالمادياتفوقالارتقاءعليهافيحعهلالجسدعلىالروحصيطرة

الازلمط؟الروحمنالاقزابأوالاندماج
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واربعينيومأاربعينايضأالبريةفيالجبلعلىيصومبعد،فيمايسوع

..االتوراةابناءمنغرهحاوكذلكاليلة

وموسى)يسوععندالمدةنفس

ايضأ.الجبلوعلى

يعتدلماغره؟دونحوريبلماذا!حوريبوصخرةحوريبحبل

يُعذلمموسىلأنام؟موصىللقاءلأماكنامنغرهعلىالتوراتيالأله

والكيمياءالفيزياءليموسىتجاربحقلمكانفهوللقاء؟غرهمكانأ

وتُعذتُهيأ،حيثالمرممراتمكانأنهعلىزيادةوالتنحيمالسحروعلوم

الثعولي؟بقيةعلىالمرامرات

)شارةبغرمنهيقزبمنكلكلوتمقلمى،حبل،حوريبحبل

بواسطةواستطاعوأعذهالجبلهيأقدموسىانيعيألااموسىمن

الكونفيالموحودة+أحل!س!!STATIQUEالجامدةالكهرباءاستخدامه

تلكوبواسطةالضعبعيونأمامولومقدصاَيجعلهأنبه،تحيطواليكله

ضمنحصرهابعلمهاستطاعالئالمقدسةالخارقةالمحهولةالقوةمنالهالة

كانوالذىالسنطخشبمنالمصنوعالعهدتابوتداخلوضعهابطارية

فيمنعونغكلهم،دون،هارونأخيهأولادبواسطةحراستهفييثدد

فيه؟مااستطلاعوبالتاليوملامستهمنهالدنومنالثعب

الانفحاراتاصواِتال!ليساالمحدثانالدخانوذاكالاصواتوتلك

مهيباَمخيفأ،حواَالمكانعلىلتضفييعذهاكاناليالدخانيةونواتجها
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MURNATEبودرةباصتعمالهوذلكوالحواسالعقولعلىومسيطراَ

الارووتريك.وعلماءاصلالذةعندالقديممنذالمعروفةالحارقةالمتفحرة

فيمهارتهمارس،المتفوقمعاهدهموخريجالفراعنةربيبموسى

لاالذىالساذجشعبهعلىثمفبذَهموسحرتهالفرعونأمامالعلوممختلف

ولقمةوالكلاءالماءهمهممتنقلونرعاةوهمالعلمأسرارمنشيئأيفقه

الهكليمانهعلىدورهعيهمومارسبلبابهمفأخذ..الا.ليسالعي!ى

...الإلهذلكصروامين

وعساهاتزللمالمقولةوهذهبعدهالفينوالىالمسيحقبلألفينمنذ

بعيدإ...زمنالىتبقىلن
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فىرتدالاا

مقدسهيكلفياسرائيلبنويمحذهانطالبأموسىالربوكقم

السنطخشبمنتابوتاًيصنعواانوطلبوقياصاتهمواصفاتهلهمحذد

.الشهادةلحفظ

0،21،2،22Cyrالخروجمنفصلأعضراثىلطالتوراةوتروي

الهيكللصناعةالربوصية31،.24،25،26،27،28،92،03،

وبقيةالبخورواستعمالالكهنةولبسوالعطاياوالذبائحالتقادموطرق

تنسلموتغفلهالملذلكالمعدةالمرحضةوصفاتالرضوءطريقةحتىالمراصم

ا-03891:خروج.اليومحتىممارستزللمالئالطقرسوثنيةمنشيئاً

لوحىموسىالترراتيالالهيسفموالثلاثينالواحدالفصلنهايةوفي

!...الالهذلكباصبعمكتوبينححرلوحي:الشهادة

آخر.ضىءولاالخطنوعيةتحددلمواللوحينلغةالتوراةتذكرولا

)...ويكفييعرفوحدهموسى

!ماتقدانهشعبهظنالجبلعلىموسىغيابطالولما

نفسههارونوبإشرافقامواوهكذامعه،الههفيموتموسىيموت

سيحتفلونالذكطاليوموعينواذهبمنعحلألهمصنعواضخصياً،وبتنفيذه

والمحرقاتالذبائحفهيووا...!موسىمعماتالذكطالالهبدلإلهأبتنصيبه

العتيد!...للإحتفاليستعدونوجلسوا
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موسىفامربالخطرليالتورالإلهضعرالمرعوداليرماقترابولدى

موسىوتدخل.الشعبب!فناءامهدالز!غانمنلردعهمشعبهالىبالنزول

علىيهوهالإلهفندمالكلاممعسرلمنعنده.مماواصزضاهخاطرهولطف

الثرعلىالرب"بدماصرائيل:بىحيالثر-ستفككلمنعنهصدرما

3241:خروج"بشعبهيفعلهانهقالالذ!ط

ولدىوالوصاياافييعةلوحيحاملأالجبلعنموسىنزلعندها

صنعهالذىالجديد،الههبالعحل،محتفلأورقصشعبهضاهدالمحلةمناقزابه

صنعهمااللذيناللوحينوطرحغضبهفحمي،المسلوبالمصرينذهبمن

الذهبعحلالىعمدثم..إ.فكسرهما،إلههلِهوهأحرفهماونقش

الاشراكلوثةمنليشفيهشعبهوصقىالماءفيرمادهوذرىوطحنهوحطئه

الخطيةهذهشعبهعلىولجلبهزيفانهعلىهارونأخاهلامثما...هذه

جلبتحتىال!ثعبه!ابكمغماذالهارونموسىp)ولال:العظيمة

3212:خروج"عظيمةخطيئةعليه

رحل:الآفثلاثةالشعبمنفقتلوالاوىآلبعدهاموسىوأمر

الهوملعطيكموبأخيهبابنهواحلىكلحتى،للربِاليومايديكم"إملأوا

23:92خروخ"بركة

دماَايديهميملأواكىلاويلآلموصىنداءكانال!اديةبهذه

تستصرخفيهالئالئروروحالدميحبلأنهالههمفيباركهمقتلىوالأرض

والدماراالقتلي!لمنظروتسزيحالدمرؤية
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وعلَمهاليهفاصتدعاهموسىمعكوهدونالَةخضهالذىهاوون

حقيقياَمومناَ!كنلم،ألوهيتهتثبتالئالأعاحيبأمامهوأظهرسحره

الأعيباحدىهوالالههذاان!رففهواوحمعهرأهماكلمنمتيقناَ

احياناَ،وبفعلهب!حمهتماوسكانتاليالاعاحيبهذهوانموسىضقيقه

لدىوثنيتهالىيعودفكيفوالاا...موصىشقيقهتحضراتمنالأليست

الالهأذلكمنغفلةأيةلدىاوتجربةأول

كانماكلوبأن،بأخيهادرىوالأخ،الحقيقةيعلمكانلأنهأليسى

اللةأمنوليسفعلهمنهوانمااللَةبإصمموسى!كلارسه

فقطأوأمثالهمالبسطاءهولاءلتخويفالاليسالالههذاوان

المزعومالرببذلكالأملفقد...ماتقدموسىانهارونظنولما

ايمانهالىوعاد،تجلهمنموسىفعلكماحديد،إلهصياغةواستسهل

طبعأ،المصريينمنسرقوهالذىاسرائيلبئمصاغذهبقاخذالقديم

الوهميللرببديلاَحديدأرباَللشعبويقيمهيعبدهإلهاَعحلأمنهوعمل

...إب!ختفائهوأختفىموسىلهمأقامهالذى

المصاغانإذالعاميالمثلصدقهيك"بروحهيكيأتيالذى"المال

هارونحؤلهالههم،منوبوحىالمصريينمنحيلةالاسرائيليونصرقهالذى

العحلفيحفىغضبهحميوقديأتيموصىوهاللعبادةمعدَعحلإلى

الذهبالاسرائيليونفخسر،اسرائيللبييسقيهماءفيويذد!هويطحنه

رئهم!وخصروا..إ.للعبادةأعدَوهالذ!العحل،،لالهاوخصرواسرقوهالذى
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منرحلآلافثلاثةلاوى،المن،موصىحُماةيدعلىويموت

فلاالعحل،لهموصنعشحعهمالذىهارونوأما.الاشراكبتهمةالشعب

والعقائدية،والعسكريةالسياصهةالانقلاباتفى.!عاقبهمنولايسألهمن

الضعبوعامةالرعاعصحاكمالتوراتيةالانقلاااتفيأماقادتها،يحاكم

إ.المدبرونوالمرثمدونالقادةويُعفى
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الغميضةلعبة

وأنثالشعبهذاأصعدلىتائلأنتأنظر:للربموسى"وقال

فعفمنىعينيكلينعمةوجدتقدكنتإنمعي...!ردلمندعزلنىلم

للاوجهكيَسِرلمإن...عينيكلينعمةأجدلكيأعرلكخىطريقك

أناعين!يكلينعمةوجدتانييُعلمبماذافانههنا...منتصعدنا

الذينالضعوبجمععنويثعبكأنابقازمعابمسركأليس.وشعبك

(1ا-336:)2خروج."الأرضوجهعلى

غرهعنالاسرائيليالث!عبتمييزعلىالتورأ-ليالالهوافقأنبعدئم

وجهيترىأنتقدرلا:الربلهلقال...مجدكني6j":موسىهلقال

المخرة.علىلتقف.مكانعدىهوذا.ويعيشيرانيلاالانسانلان

بيديوأسزكالمخرةمننقرةليأفعكانيمجدياجتازهتىويكون

خروج."..يرى!لاوجهيوأما،ورائي!نظريديأرلعثمأجتاز.حتى

(-23ا33:)7

لناتصورهكذاالاولاد،يلعبهااليالغميضةوكلعبةالبساطةبهذه

الصخرةتجويفنيموسىيجلى)ذ،لربهموسىمشاهدةطريقةالتوراة

وحهرؤيةلأنوحهه!مرسىورىلئلاالصخرةنقرةعلىيدهاللةويضع

إ...ف!نعمقفاهوأماممنوعةالالهذلك
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ا...وضاعرىفملهئمقفاهأمايمتةقا-للةالالهوحهرؤ!ة

اليالحواريةاللغةعنضيئاَالتوراةتذكرلاكما،موسىيحدثناولا

نقرةليححباللةاستعملهايدأيةموسىيذكرلاكما.الاثنينبينتجرى

كانانومعرفةالالهذلكاتجاهتحديدخوفذلكيشألملعلهالصخرة

أيمن؟أمأعسر

يأتىلئلاالصخرةعلىبصماتهاتتركلمالعحائبصنعتالىويده

..ا.للعدالةفيقدمهصاحبهاعلىفيتعرفويدرسها،يحلَلهامن

كانحيننييُرىلاالالهذلكوحهانالتوراةتقولكيفثم

يكلمكممالوجهوجهأموسىالرب،)وكلم:لوحهوحهأيكلمهموسى

3311:خروجعاحبه"الرجل

الجبلالىموسىاصعدهمالذينالسبعيناسرائيلبيشيوخانكما

بحضرته.وكلواراؤوهقد

نئمنكمكان"انبه:الاتصالطربفةبذانهالإلهذلكبحددالم

هوبلهكذالليسموسىاما.أكلمهالحلمليله،اشعلنلبالرؤياللرب

8-/6عدد:12معه"لكلموعيانالمالىلما.بيتكلليامين

لموربهوصفابدأموعمىيحاوللم،العينيةالرؤيةهذهمنبالرغم

صفاتهمنضيئاَيحددلمكما،الربذلكبحماعةاوجالعنأحداَيحذث

عنشيئأيذكرلمفلماذا،مباحةلموسىالرؤيةشروطدامتفما.ومقاصاته

الولادية؟اللعبةهذهوكلونقرتها،للصخرةالحاحةوماذلك؟
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ليكنبوهيأهماالححرمنلوحينموصىصنعاللقاء،تمانبعد

وهوالربيلاقيموصىبكرالصباحوعندالوصايا.كلماتعليهماالرلي

يبرىلنولكنهوالحطعةوالمعصيةاثمغالر...رحيمإله"الرب:ينادى

الثلثالجلليالأبخاءأبناءوليالأبناءليالاَباءإثممفتقدإبراء.

7/:43خروخ."..والرابع

الربوصاياالىيصتمعمرسىأمضاهاوليلةنهاراَاربعينوبعد

يطفحالههنورواشعاعضعبهالىوعادالوصايالوحىتسلم،قوانينهويحفظ

الهيكلصناعةفيورغائبهربهوصاياالشعبلذلكفاعلنوحههمن

وأزمنتها.التقادمونوعيةوطريقةالعبادةطقوسإقامةوكيفيةوالتابوت

المسكنأقيمالثهراوللياثانيةالسنةمنالاولالثهر"ولي

04/17خروج."،لث!دةفمالذيالعهدثابوتلطووضع

الرببهاءوملأالاتجماعخهمةمحابةغطت"ثمالعملفأكمل

حلتدةالحطلأنالاجتماعخيمةيدخلانهوسىكدرللمالمكن

يتكلعيونأمامللاًنارليهاوكانتالمحكن.ملاْالربوبهاءعيها

-rv/04خروج."اسرائيل rf

خادههللربد+ىدكليمهبعد،المحلةالىموسىرجع"واذا

33/11خروج"الحيمة6خل-دحنروبملاالفلامنونبنبثوع

إلهه؟معالقمةلقاءفيمرسىمعيضوع!كاذا

ابداَ؟يبرحهالاالخيمةداخلوحده!شوعلماذا
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يصوع؟لماذا

موسى؟معبالاتفاقضيئاَيعدكانهل

للمستقبل؟مجضرهكانموسىأنأم

علىورشدمأ"اخذ:أقرالهتدسيةلشعبهموسىيثبتولكى

هذهجميععلىمعكمالربقطعهاللىيالعهددمهذاوقالالثعب

42/8خرو!"الاقوال

فقدمظ،سيكونالخاصضعبهفأندموياً،الهاَالتوراتيالربدامما

صلامفأى،الجريمةلارتكابذاتهوكرشالدملقربىاثباتاَنفسهالدمرش

عهداَتقطعأنمن"احترزالتوراتيةالشريعةغرتحزممعاهدةواييرتجى

..."وسطكليلخأيصروالئلااليهات2انتالقالارضسكانمع

42/12خروج

؟التوراةامالسلامدعاةنصدقأيهما

ربهم؟مناليهوديكونوأينالتوراةمصرفماصدقوافأن

منهم؟الربذلكيكونواين

منحالأاحصنالعربيلمالعامصريكونفلنالتوراةصدقتوإن

إ.ضكيممصرر
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التضريع

المتبعةالديانةطقرسبالتفصيلالتوراةكلاصب!ذكراللاويينكابفي

علىيصرونالمسيحىالدينكهنةبعض!زاللاواليالالهعبادةلط

كما.والمغالاةالتزقتحدالىبتطبيقهامتث!ددينهذهايامناحتىممارعتها

وانتهاءالهيكلبرحالإًبدالتنظيميةوأسهاالديانةلًلكقوانينيحدد

...!التوراتىللربالمعدةوالذبائحوالعطايابالتقادم

الاحتماعيةالعلائقوينظمالملكيةقانوناللاويينسفريحددكما

ذلكحياةمناحزيعتبرماوكلوالتوابعالجانقصصذاكرأوالسلوكية

!.الزمان

:هارونابيموتحادئةاللاويينسفرفيالمميزةالحوادثومن

فيستنشج...إبهاأمرهدونللربقذماهاالئالغرليةالنارفيوابيهوناداب

النار،تلكيهىءلاحظاهماكثرأاذ،دورهفيموسىتقليدحاولاأنهما

وملالا.النارفأكلتهماالانفحارحصلما،مادىولخطأحاولا،ولما

العحلسبكحين،موسىتقليدقبل،منوالدهماهارونيحاوللما

احبطتالجبلمنموسىعودةلكنالشعبيعبدهإلهأيجعلهانأملعلى

الماء.؟!فيوتذولمهالعحللإحراقانتهتالئالخطة

قصةاللاويينسفرعلىالمأسويةمنشيئأاضافتاليالاحداثومن

إ...للةاعلىتجديفهبسببمصر!منالمتزوحةشلوميةالاسرائيليةابنرحم
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منعايشهأوسبقهومنالكنعانىالشعباخبارعلىالمطلعإن

ليستاللاويينفيموسىذكرهااليالقرانينأنيجدالمتحضرةالشعوب

الشرائعجميععناقتباسوانما،فرضهموسىيتوخىكماالهياَاصتنباطأ

سائدةكانتاليالفرعونيةالشرائعاوالمعروفةالحمررابيةالشريعةومنها

وبأصولالديئبالشثمريعيختصالذيذلكهوالمميزوالجزء.الحينذلك

المعدةالحيواناتتصنيفمنفلكهافيويدوريتبعهاوماالايمانيةالطقوس

نمطوتحديدالماديةاوالعينيةالعش!وروتحديدالتقادموتصنيفللأضاحي

طقوسبعضفيوتستمرتطبقنراهاواليوالرحميةالهيكليةالفرائض

ذلك.،.علىوموحهوهاقادتهايصرالىالكنيسة
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بالالهالتفرد

يحمع!نمعه،لعتكلمالإجماعخعمةالىموسىدخل"!لما

بينمنالضدةلابوتعلىال!!يالغ!ءعلىمنيكلمهالموت

7:9عدد."..فكلمهالكروبين

موحودكعرروأنهالخيمةفيإلايقيملاالتورأ!لياللَةانهذايعئهل

خارحهاأ

حماعهاو)عادةالأصواتتسحيلالىبعلمهتوصئلموسىأنيعيأو

ضابههما،ماأوالشريطأوالاسطوانةوضع)ذ،اليوممعروفهوكما

يشاءأساعةبثهايعيدوكان،التابوتداخل

الطلبعنديتلومثلاَ،نونبنكيضوعضخصاَالتابوتداخلخئأانهأو

أالحالاتهذهلمثلصابقاَلفنهقدموسىكانماعليها،متفقمعينةإشارةوفق

المسطءوليالمحكنالسطبةغطتالمسكنإقامةيومولي"...

السطبةدائماَ.!نهكذا.الصباحإلىناركفظرالمحكنعلىكان

(ا-916:)5عدديلاَ..."ابارونظر!غطيه

والتحكَمالكهرباءاستعمالالىتوضلموسىانهذايعيألا

لطبعدفيماكلمالاRCONIماركوفيفعلكماالغيوملتحريكالهواءبذبذبات

صنةألاف7أربعةحوالمطبعدأىالعشرينالقرنبداية
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لليب!دد،وبيالْملهقولموسىكانابابوتارفلوعند..".

ياأرجع!ول!نحلولهوعد،أمامكمنمبففوكوهربأعداؤك

:)35-36(01عدداسراول"ألولىربواتإلىرب

فيخبأهلمنموسىيقرلهاسرلهةشيفرةالكلماتهذهتعئهل

عنه؟للتوقفأو،الوحيلاطلاقليتهتأالتابوت

يطلقهالتابوتفيموسىصحنهماردهو6ليالتورالربأنيحئألا

يتحققكيفوالااالمعنويةانتصاراتهوتحمحيلمأربهلتحقيقلأساعةمنه

ومبغضينأأعداءللربيقيمأنلموسى

التفك!هذامنالتخلصبعدفيماالأناحيلكتبةيستطعلمذلكومع

نرىوللتلاميذليسوعالمنسوبةالأقوالوبعضيوحنارؤياففي.التوراتى

ليخيفموسىأقامهالذىالربصررةعنتختلفلاالتوراتيالربصورة

به.لمالعا

...ايموتلاودودهاتطفألانارهاالربحهنم

ا.الأسنانوصرووالبكاءحيثوالهاوية

والأشراريمينهعنيتقيهمالذينالأخيارفبحلسويمينيسارللرب

بالنارالمتقدةالبحرةالىالألمفاعليياعئاذهبواللأضرارفيقوليسارهعن

...ايموتلاوالدودتطفألاالنارحيثوالكبريت

أشم:اللهعلىالحافدونألِهاالكبير:التوراتيالائمفالجييا

اىاءإ...للرلطثطنملألكم،اللها!اء
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أالكفرةأ!ايسارهمنأفضلاللةأكلين

والنعمةأوالمحبةالنور؟يُحزىهل

والخكلأ؟الحقيُقسمهل

أحزائه؟بينفيفاضلاللةيجزأأنأيعقلُ

ربوبيته؟وتنتهيفيحخمالمحة،يحددأنأيعقلُ

حهنم؟فيالناسبعذاباللَةيتلفىأنأيعقل

بعدهاأوماالتوراةتصؤرهكماأعداءدئةيكونأنأيعقل

دلَة؟عدوأالرقتنفسوفيآلهيةخليقةالث!يطانفيكون

نفسه؟عدوالانسانأليس

شرهأفيالانانهواليطانأليى

مرضوعكانيشاءصاعةلهموسىوتكليمبالرب6ليالتورالايمانهذا

شقيقاَفبصفته.هارونأخيهوعندموسىأختمريمعندوشبهةتساؤل

وحيلهوعلمهموصىفنونبعضعلىالاطلاعهاروناصتطاع،لموسىومرافقاَ

نظراًذلكاصتسهلوقدالقيادةفيوالتفزدالدوراقتباسفأرادبالاله،للإلصال

الدوولاستلامتهيأأنالجبلعلىموسىتأخرلمافكان،أخيهمراقبةفيلتمرصه

...الذلكشيءكلوأعذالذهيالعحلسبكأنبعد

ئارتالتوراةتُسَضهالماليالكوشيةالمرأةمنمؤسىزواجوبعد

حديدحزبوتحمكيلعنهالاشقلالوحاولاهارونواخيهمريمأختهثائرة

والقدسية.بالالوهيةكموسىيتسز
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الكوشهةالمرأةلعببمومىعلىوهارونمريمولكئمتط!...

أيضاَ.نحنيكففالم.وحلىهمومعىالرليكفمهللقالااثخلىهاالتى

(1.:)9-21عدد.،(الرليلسمع

عنالسحابةاردفعتللماومضىعليهماالربكضب"وحي

(1:)9-.21عدد."..كالثلجبرعاءمريمإذاالحعمة،

أعلنهاالئالشريعةتلكينتهكلشريعتهوالمعلناللاكليمموسى

عليهالأخوينأغاظماوهذاكوشيةامرأةمنفيتزؤجللضبمقدسة

،لسرهأمينأموسىاتخذالذىللإلهمباشرةالسوالتوحيهوأرادافانتقداه

ا...لهارونشيئاَيفعلولافيبرصهامريميعاقباهيهالذىالاهيهبهذاف!ذا

زواحهعلىوانتقادهموسىلومفيصويةواختههارونيضزكالم

ربهما؟الىالتوحهفيسويةويشزكاالكوشية،من

الآخر؟ويزكفيبرصهاحدهمايعاقبلماذا

يظهركماسابقاَكتمهماوقدتكليمهماعنالالههذاكلتنعلماذاثم

النصأخلالمن

نأربهيرحوتدخلبلضدهأخويهمحاولةعلىموسىيغضبلمو

لساعته:يهدأأنيجوزلاالربذلكغضبولكن،مريميشفي

كانتأماوجههاليبصقأأبوهابمقلو:لموسىالرب!قال"...

21:14عدد."..أيامسبعةتخجل
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الربغضبخلالهاهدأ،وآسفةخحلة،أمضتهاأيامصبعةوبعد

حددالتوراتيالربلأنلمثلهاتعودلاأنوتعفدتمريملثفيت،واستكان

للربنىَمنكمكان"إنوالمكالمةالرؤياشمروطهارونولأخيهالها

أمينهوبلهكذا!ليسموسىأما.أكقمهالحلمليله.اسثعلنلبالرؤيا

يعاين"الربوشبهبالألغاز.لامعهأتكلموعانا،!مإلىلما.بيتىكللي

A.)r-?(:1عدد

لفمفمأمعهويتكفمموسىيعاينأحيانأ:الربهذاأمرعحيب

فلاالصخرةنقرةعلىيدهيضعإذعنهرؤيتهيححبوأحياناَوبرضوح

ماعلىوهم،،أشباههمنشبهاَإلايعاينلاأو...إقفاهإلاموصىيعاين

!...اليهوديالشعبحياةفيكُثرٌليدو
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سوسيةلجاا

كن!ن"ارضلتجسسوارجالاَأرسلقائلأ:موسىالرب"وكتم

ا:13عدد

كلياتهبقيةحانبالىالجاسوسيةفيمدرصةصاحبالتوراتيللَةا

للحاصوسيةهوالحربفيالانتصارانموسىعلَماذالشر،فيالمتخصصة

الأسباطجميعمنحواسيسه،الهيلتوحيهبناءموسىفيختارأولأ.

الكنعانية.الأرضإلىوورسلهم

لبناَتفيضالئالارضعنيخبرونهموسىالىعادوايوماَأربعينوبعد

:اشكولوادممطمنبهااتواممارها،منعينةوأروهوعسلأ

اثنانبالدقرانةحملهاالعنبمنواحدبعقودوزرجونةوتيناً"رمانأ

2-13:123عدد"الرجالمن

.للحرببالاستعدادوأمرللغزوموسىوتهيأ

ربهمكانالىالعجائبمنالرغمعلى،المغامرةمنضعبهوخاف

الرغموعلىحتى،موسىلقائدهمتوحيههمنالرغموعلى،أمامهميأتيها

...عئهمومحاربتهمباشرةتدخلهمن

أويخافعنهالالهيحاربشعب

به؟يثقولاالمعحزاتلهالالهيقيمشعب
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كلفيويثذلربوبيتهيأمنولاالخاصشعبهالإلهيختاليهشعب

...بألرهيتهلحظة

وأبكلاموداثانقورحبقيادةيقاومهموسىعلىالصمعبوتألب

مألوفةغكلميتةلهمليتدعأن-سحوهربهالىوبخاعليهمموسىفغضب

أحياء:وابتلعتهمالارضانشقَتانفكانبينهماالذيوللعهدقدرتهليثبت

61عدد

الاليسالربهذابأنثقةعلىلآنهالثمعبيصدقلمذلكومع

أحد.إليهايسبقهلمبفنونعليهمفرضهيحاولموسىخيالمنبدعة

قورحمقتلبعدموصىعلىالنقمةوتأححتالشعبثورةواصتمرت

ألفاًعشرأربعةمنهمفماتبالوباءضربهمالربانفكانوأبيراموداثان

61عدد.نفسمئةوشع

...ااسرائيللهلكتهارونبخورولولا

ا...تشتعللمنارهليتالبخورذلكمنآه
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الالعى

موسى.المخفوراَفاقتيديحتطبالرحالاحدضُبطالسبوتأحدفي

51:32عدد.برجهالحكموصدر

ا.يحاصبهمنومابالويلاتيأتيموسىرب

أ.يسألهمنولابالآلافالناسيقتلموسىرب

إ...عليهوعينهلياركهوربه...ويقتليدمرموسىوحكيمه

الجرقيفهذهشتفيفقريحتطبأنأما،بذلكعليهما)حراجفلا

تغتفرا...لااليوالخطئةالعظيمالويلهووهذاالكرى،

العطقبسببوالتأففوالتشكيللتذمرالشعبعادقادشوفي

وداثانقورحلقادتهحصلكمافرتاحالأرضتبتلعهأنوممنىوالجوع

".الربأمامأخوئنافناء!نيناليتنا))...:وأب!ام

قائدهبيدلعبةبأنهيؤمنلموب!لههبعديقتنعلمالفهمغليظشعب

أيضاًالالههذاتدخلمرةوككل..ضاءأ.وكيفمامتى،!كرحمه،موسى

فضربتقاديق.صخرةمنغزيراَالماءففحرعصاهالىمرسىوأرضد

ملكأرضنحومسوتهاوكملتا(ا-ا:)02عددومواضيها.الجماعة

للدوراناضطرهممافيهابالمروروضعبهلموسىيسمحأنرفضالذىأدوم

وأثناء.أدومبأرضالمروولتخبسوفبحرطريقعنحورحبلحول
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مرصىضدالثورةصر،خوارتفعالضعبتضايقالجبلحولالدورانهذا

كثكلون.قوممنهموماتفلدغتهممحرقةحئاتاليهمالرليفأرسل

للخلاصوسيلةالىوأرشدهعليهالههعطفمرسى،لتلمسوبناء

ونظرلُلىِغمنفكلرا!ةعلىوفعهامحرقةح!ةلك،)أعنع:الافاعيمن

متىفكانالرايةعلىووفعهاىيىمنحيةموسىلصنعيحا.ال!ها

:)8-9(12عدديحعا."النحاسحيةإلىونظرانسانأحيةلدغت

كنعانيوثئشعارهي،اليومالاطباءشعارعصا،علىالملتفةالافعى

...االالهيالغضبمنللشفاءشعارأموسىيذعيهأنقبل

حولملتفتانحيتانوشعارهللشفاءإلهأكانأثهونالوثيصيداف!له

ا.عصا

لممانيةوشعاراتعباداتانتحال

وضرائعآلهةوسرقة

قلاللةلعنة)حداهما:الأفاعيمننوعنترسللآلهةمزاحمىوتعبد

امنقذةضافيةرىوأخ

ونقمة،،فلاللةوأفاع،وحرودي،وويلاتودمار،،وقتل،رحم

السبتيومالإحتطابإلاللسماحوقابلةمغفورةكلها،وساديةبرتثفص

ولاشريعةفيهاتسامعولاالهيغفرهالامميتةوخطيئةلها،غفرانلافحركلة

ا...عصاعلىملتفةحيةمعهاتنفع
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الّه!علىوالعتبمضفوعالقتل،ممنوعالحب

الركبتابعودفنها،قاد!قبريةفيموصىاختمريمموتبعد

طلبالاموريينارضإلىوصرلهولدىالميعادأرضنحومصوتهالعرى

أرضواحتلهاجمهرفضولماسيحونملكهامنبالمروراذناَموسى

الموعودةالأرضمضارفعلىباشانطريقفيوصعدتحولثم.الامررلين

فيهاانتصراذالمشهورةأزرعمعركةفكانتلمنعهباشانملكعوجفخرج

خلقأضعبهامنوقتلحورانحنوبيباشانعاصمةأزرعواحتلموسى

ا...أهلهاوسبىالمدينةوأحرقكثصأ

أردنعبرموآليعرباتفيونزلواوشعبهموسىالتفحورانومن

لابعادوالعرافةوالشعرذةالنبوةتسضرومديانموأبضيوخوحاولأرمجا.

بعور.بنبلعاموالىالعرافةحلوانالىفلحأواالاسرائيليالشر

)يهامالتوراةتحاول22()عدد6لانهوبلعامبينطريفةمحاورةففي

اسراثيل،ببىتعفقالأمرلأنالمسكلة)كمالرفضتالاتانحتىانهالناس

للعنالسرعلىبالقوة)حبارهاصاحبهابلعاممحاولةمنالرغمفعلى

وعادبلعامندمالاتان)صراروعندحينها،المرابيالملكلرغبةبناءاسرائيل

وال!يمباركثباركهالذىأنعرلت"لأنيقائلاً:واعزفرشدهاليه

"هوذااصراثيل:بنئفيتنبوهبلعاميتابعثم22:6عدد"ملعونثلت

23:9عدد"يحسبلاالشعوبوبينوحدهيسكنثعب
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أمماَ،رلكل2324:عددكلى".دمو!ضرليلر!سة"كأكل

24:28عدد"عظمهموبقضممفا!ط

أعدائهعلىانتصارأنهاصرائيللضعبمحددأنبوع!لهبعوربنبلعاموتابع

بمواعيده.والوثوقبهالاكلانفيعزكلتهموليضددالههمظرةلهمليثبت

الركموعلىاتانهوقدصيةبلعامتنبواتمنالرغموعلىذلكومع

اليالويلاتمنالرغموعلىلأحلهم،يهرهصنعهااليالعحائبمن

به،والأكلانلهاالإذعانعلىويجرهمربوييتهلهمليثبتبهاتأدليهمحاول

الىمرابشطيمفيعادتاسرائيلفان،و،صاياهموسىمنالرغموعلى

موالي،آلهةلفغوروسحدوافزنوابناتهامنالاسرائيليونتزوج)ذوثنيتها

الشعبوابتلىأثطهملياسرائيلوأقام..%.:اممانهمعنوزاغوافضفوا

الثعبفأكلألهتهن.ذبائحإلىالثعبلدعونب7مؤبخاتمعيزنون

ا-3(:)25عددلا!ور".بعلادرائلوتعلْقلاَلهتهنوصجلىوا

المختاربضعبكتعلَقكأعظمفماالتوراتيالربأيهاطويلصبرك

.!أنا-لكأطولوما

علىاسرائيلبيبهيعاقبوباءفأر!الرليغضبحمىوأخرراَ

وعشرينأربعةكثو:خلقمنهمفماتوححودهموعقوقهمارتدادهم

52:9عدد:ألفاَ

ويتضاورونالاحتماعخيمةأمامليكوناصرائيلشيوخاحتمعحينها

وكانت.الههماسزضاءسبلويتدارصونالالهيالوباءمنالخلاصأمرفي
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الىوقدمحاءقدسالوبنزمرىهواسرائيلبئمنرحلأأنالصدفة

المحتمعونووحد.مديانقباثلرئسصورينتكزيىالمدكانهةزوحتهاخوته

لغضبسببأفطورأوالعهرهمغطاءومدكانية،اصرائيليبينالزوابخهذافي

الاسرائيليوقتلهرونبنالعازربنضنخاساندفع)نفكان،عليهمآلهتهم

الذىيهوهأحضانالىوعودة،لبيةودفعاَللعارغسلأالمد!انية،وزوحته

.هرونبنالعازربنفنخا!عملوباركلاصرائيلميثاقهفأعطىالفديةأرضته

سالوبنزمرى:الحبيبينباست!ثمهادالوباءمناسرائيلفسلمت

..المديانيةا.صوربنتوكزبىالاسرائيلي

قلأا.ملالاالحبشهيدا

نسيوقد..إ.غضبهمناسرائيلوسلمتاسرائيلإلهشرففأنقذ

يثرونابنةصفورةمنتزوجقدكانقبلمن،موسى:أنالترواةكات

والعازرا...حرشوممنهالهوكانالرثئمديانكاهن

واعلاءدولتهتنظهمفيمديانكاهنونصاثحبتعاليمأخذ،موصى

...إشأنها

..اس!إ.ولالتوراةتذصلماليالكوث!يةالمرأةمنموصىتزوجثمومن

..إ.مرتينموسىفيقتلوااصرائيلشيوخيجتمعلملماذا

زواحيه؟...فيمرتينالمقدسةضرائعهمينتهكالم

موسىزواجفييجدوالملماذا؟بالويلاتمراتعدةاللَةيضربهمالم

لويلانهم؟السبب
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المدياني،صوربنتكزبىالاسرائيليصالربنزمرىيحبأنأما

اعصرائيلإلهفيهيسامحلاالذىوالذنبتغتفرلاالئالكرىالجركلةفهذه

يهدألمو..إ.ألفأوعضرينأربعةفيقتلأوبئتهاحدوورسلغضبهفيحمي

..إ.الحبيبينباستشهادإلاغضبه

LAلافونتينالفرنسيالكاتبخرافةتذكرونبالطبع FONTAINE

3"محأثهس!"بالطاعونالمرضى"الحيوانات animaux malades de la"حا

اعزفالذىالمسكينالحمارعلىالأرضوحوشهحصتكيف

هذهفعلتهفاعتبرت،الأديرةأحدحوارمنيابسحثي!منقضمةبأكله

كلعنبذلكمكفرةبه،وفتكتبهاحقتالئالطاعونلمصيبةسببأ

فتاثكها.كبريات

يقتلهمالمفلماذاالاسراثيليةالبليةصببهماوكزبىزمرىكانفلو

فابتلعتالأرضفتحاذقبلا،فعلهاوقدغوهمادونوحدهماالتوراةرب

وأبرام؟ودأهلانقورح

منهأاثنينخطيئةلأحلبكاملهالشعبمنالانتقاملماذا

كالباباواتلأنهمغفوروذنبهالقصاصمنمعفيالهيمرعموسى

ذاته؟الم!ثزَعيعاقبوهل..إ.الخطأعنمعصوم

فيعاقبه؟سيدهأمريعصىانموسىأوحدهالذىالالهيستطيعوهل

الآخر؟لخدمةأيهما
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أخاهالاتلأنها،مريم،مرسىاختبالبرصالالههذايعاقبلما

الكوشيةأالمرأةمنزواحهعلى

لتنفيذمستعدينللعازر،بنفينخاسحفيدهمثلموصىالهألش

موصى؟وطموحاتموسىرغبات

إ...موسىياانتهوعظيمنجيأكط

!للناسعفمتهاعظيمةشريعةوأية

إ..فضلَلتهبه،لمالعاوأقنعتيداكصنعتهالذيأهيهوأى
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لمجزرةا

الذبائحلهتقذمأنيجبكيفموسىالتوراتيالربيوصىأنوبعد

لكلمحدداًالأنواعوأزمنتهاالأشويةاعدادبكيفيةيذكرهالقرابيناليهوترفع

سفرمنوالعشرينالثامنالاصحاحيقراأنبعدنفسهالقارىلمفررىيوم،

والبخورالآضاحيدخانوووتفعال!ثواءرائحةفيهتعبقمكانأمامالعدد،

..شعإ.بلاويأكليكلوفغورمولوخكنظرولالاسرائيليوالاله

"...قائلاَ:موسىيوصيللقتلوعشقهللدمالالههذاحبولكثرة

1:2عددالملىيافين"مناسرائيللبنىنقمةاتقم r

كلمنرحلألفرحل،ألفعئراثئمنحيشاَموسىوحرد

وملوك.فيهمرذككلوقتلواربهمأمركمامد!انعلىفتحندوا..سبط.

مدياننساءاسرائيلبنو"وسبى...قتلاهمفوققتلوهمالخمسةمديان

جمحوأحرقواأملاكهموكلوبهائمهمموايثههمجمغونهبواوأطظلهم

عدد"ال!هنوالعازرموسىإلىوأ-لوا..باكر.بمحاكنهممدنهم

(1ا-312:)

وتنبأقضيتهملأحلضمكلهصخرالذىبعوربنبلعامقتلواكما

(...لهبنوتهموليكزسربهمألوهيةليثبت

نساءمنالسبايارأىعندماغضبةثارلجيشهموسىاستعراضولدى

بنىكنهؤلاءانحعة.انثىكلأبقيمهـهلقائلاً:كئوروهاجمد!ان
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..لفور.أمرليللرليخعانةمبببعوردنبلعامكلامحسباسرائعل

بمفاجعةرجلاَعرفتامرأةوكل.الاطظلمنذكركلا!تلوالالاَن

ذكرمفاجعةيعرلنلماللواثيالمفراتالفتياتلكناقتلوهاذكر

(Iا-318:)5عدد."..حئاتلكمابقوهن

وبكلحضارتهابكلمديانعلىستارأالتاريخويسدلا!بزرةوتتم

انتقاماَبعدهولاقبلهالتاريخيذكرلممديانأهلمنالانتقامهذا

،مظلومونانهململلعاأنفسهمتصوررالاسرائيليونيحاولذلكومعلابهه

هتلرارتكبهااليالفظائعالناسذاكرةالىأخرالىوقتمنويعيدون

فيهماوككلولبنانكفرياسيناطفالصراخالىياتفتواأندون،بحقهم

(...القديمالعهدنيمديانأطفالصراخالىولاالحديثالعهد

...االتاريخفعلوكذلكمديانعناصاثيلذاكرةعفت

المتهميناسرائيلبئبعضلقتلوالأفرانالمواقدأقامحرليمجرمهتلر

ضعبأما.عليهوالحمماءالأرضمنهمبقيمنقلبانفكانبالحيانة

منهاذَكَرٍعلىلُيقِلملأنهمديانأهلفيحركلتهالتاريخيذكرفلاموسى

عنأييدشصببحقكلهالتاريخنيارتكبتاليالأبثعالجركلةعنيحذث

...اأيطلكرة

..أ.الأطفال.يقتللمهتلر

بالنارا...الممتلكاتويحرق!سلبلمهتلر
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الاوإحرامهدمويتهعلىقلروليىلكصهتلرمنأعظمموسى

...االاحرامهةموصىمدرصةفيابتدائياَتلميذاَ

الاطفالمنمديانذكورقتلمن

النساءأمثبماتفيالاحنةقتلمن

موسى؟فعلةفعلالتاريخفيقلاللأى

ذَكَرأكونهمنخوفاُأمهبطنفيالجننبقتليفكرعنصرىمجرمأى

مصتقبلياَ؟

موسىاصشثهادحسباسرائيلبيلضلالصببأكنمدلهانونساء

!هنيثرونابنةصفورة:إحداهنمنتزوجانهموعىأنسي،بلعامبقول

أمديان

تزوحهاأيومضلالعلىكانفهل

اللَة!أنبياءيضلوهل

تنبوهفقذستضصرهباعكالذىببلعامتستث!هدموسىيادتما

قتلتصوهأفلماذاالكاذب

فخشيتمضمكلهوباعكمشعبهخانلأنهلهعقابأأمللحر!كةاطمسأ

لغكلكم؟ضمكلهوعيعفيعودالضعب،يتبعهحقيقةيصبحأن

عيهنَأأبقيتفلماذاالبكورالمديانياتالفت!ياتأما

أحدهمأوأنت)صرائيلبيلضلالصببأوأخواتهنامهاتهنتكنلما

بعد؟فيمابهنللاستمتاععليهنالابقاءربكملكمأحازهل
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المحنون؟للبالمطهنهل

معهن؟ففسدضبك!ودأن،كيرنانتخشىلاأ

24:16الاضراع:تثنيةوصيةموصىيانسيتهل

انسانكلالاَلاء.عنالاولادكتلولاالاولادعنالاَباءيقتل"لا

."يفتلبخطئه

شرعتموهأماصدقاَكان)نالمحزرةهذهكللماذا

ويبوتهاأأملاكهاوتحرقوأحنةوأطفالاymَركلها:مديانمموتلماذا

بنتكزبىالمديانيةمنتزوجالاسرائيليسالوبنزمرىأنالأحل

صور؟

صفورةمنالاسرائيليموسىتزوجحينهذاالفعلرد!كنلملماذا

؟مديانكاهنكرونبنت

بعدالتاريخيذكرهيعدلمومرضدهموسىحمو،مديانكاهنيثرون

لماذا؟امديان!صرة

مجزرةبعدالتاريخيذكرهايعدلمموسىوزوحةيثرونابنةوصفررة

مديانا

يذكرهيعدلممديانكاهنبنتصفورةمنموسىبكروحرشوم

مديانا!صرةبعدالتاريخ

يذكرهيعدلممديانكاهنبنتصفورةمنموصىبنوالعازر

مديانامجزرةبعدالتاريخ
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عنهمالتاريخيذكرفلممديانقتلىيينهرلاءكانهللماذا؟

ا...شيئ!أ

المحزرة:بعدلث!عبهموسىيقوليكنلمشيثأوكأنبساطةوبكل

3191:عددوتطفروا"أيامشعةالمحلةخارجلانزلواأنتم"وأما

أبيدكاملشعب

يح!بقلموحركلةالتاريخمنأزيلالخمحة.مممالكهحضار!شعب

...أخرىحركةأيةبفظاعتهايلحقلمو

ا...اللةوعفاللتطهرأ!امسبعةويكفي
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عربيااصعوا

"إنكمقائلاً:موسىالربكفمأريحاأردنعلىموآليعرباتوفي

ولا...الأرضسكانكللتطردونكنعانأرضالىالأردنعابرون

جوانبكمليومناخسأعينكملياشواكأيكونونلئلاأحدأل!سبقون

5-3356:عدد."..الارضعلىولغالمونكم

العربة،منيليهماوكلالأمور+يينجبلوادخلواوارتحلوا"تحولوا

الىوبنانالكنعانيأرضالبحر،وساحلوالجنوبوال!هلالجبل

ابراهيملآبائكمالربأقسمالقالأرضوتملكواأدخلوا...الفرات

A-1:اتثنية"بعدهممنولنسلهمفميعطي!انويعقوبواسحق

دولةلبناءكيالتورالقسمتحددالصريحةالواعدةالكلماتبهذه

العملوتخطيطتنظيمكانالالهيالوعدهذاأساسوعلى،العتيدةاسرائيل

دونالمحاورةالدولمنغكلهاحسابعلىالعبريةالدولة)قامةلتحقيق

وتثمريدها.طردهاالإلهيالوعدهيأاليالشعوليلمصرالاكزاث

!غبهدوء،يعملالعرىوالضعبمصنةالافثلاثةحوالمطفمنذ

التصميماالالهيةبالدولةالوعدلتحقيق،تتوالىاليلقرون2مكزث-بعدد

فيالدؤوبعملهخلالأصابتهالئالشعبهذامحنتعددمنالرغموعلى

تذكرهفتئتماالتوراةلانالوعدهذانسيانمنلحظةيتخللمف!نهذلك،

لحظة.كلفيعليهوتحثهبه
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الحالةحدودهافيدولتهمنحزعاًالعرىالضعبحققوقدواليوم

الجولانارضومختلسا،وطنهموفيأرضهمفيالفلسطينيينحقمغتصباَ

سيتمسلماَوكأنلمالعايتحدث،اللبنانيالجنوليصدرعلىوحالا،السورية

..االحاليةوبالحدودبالوحودللتبادلالإعزافأصلىعلىوحكلانها)سرائيللن

الوحودلطاليهوفىىالشعببحقواعزفوابذلكالعربقبلفلو

،ولبنانالجولانمغتصباتعنتخليهابعدالحاليةالاسراثيليةالدولةضمن

ذلك؟اسرائيلتقبلفهل

بعدعليهاصتكونالئالحدودالىالتوراتيةدولتهاتحخمانتقبلهل

؟6791حرليبعداحتلتهااقىالارضعنتنازلها

الحروبمنتلاهاوماالحربتلكمنالغايةفماذلكفعلتفأن

شنتهاأاقى

اليهودىالوطنب!لثاء6ليالتورالوعدمصدايةفماذلكفعلتو)ن

الميعاد؟أرضعلىالكبرر

فيها؟حاءماقداسةمص!ومانفصها،التوراةمصكلفماذلكفعلتوان

علىويقسئوْالالهيالوعدالعريالضعبيجزىفهلفلك،فعلتوأن

الالهي؟الوعدتحقيقوررفضونالملاممرممريقدئهمابقليلفرتضونمزاحهم

بعدهاالحاحةومانفسهالأسرائيليالعلممصكلفماذلك،فعلتوان

اسرائيلمشكتفيوهلأوالنيلالفراتكلثلاناللذينالأزرقينللخطين

ببضاء؟رفعةوسطوحبدة،بنبصة،داوود،بنحمة
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تحو!لت

لاعلىاا

المقدسةأالأبديةمدينتها"اورشليم"القدساصبحتفهل

الأقصى؟المسحدانقاضعلىالمقدسالهيكلأقامتهل

أنهاأوالعتيقاليهودىلانتحدتأتمثلالىالقيامةكنيسةقبابازالتهل

ويامةأوموتاَولادةللسيح:لمسرعفأمنتالمسيحيالايمانالىهي

بذلك؟يرتضيحتىب!لههالعبرىالشعبعندالشكبدأهل

..؟.الالهذلكعنارتدولطالماكثراًشكوقد

فماالعرب-ساهاكناالدوليالموممر.ممقرراتوقبلتذلكفعلتو)ن

ووحودها3حرتهاعليهاوفرضتأرضهااغتصبتاليالشعوب

أعينهاأفيهذهالاشراكببقاءإسرائيلصتسمحهل

15هذالجوانبمناخستخشمىألا

علمالاسرائيليونيعرفألاأالمستقبليةالعربيةللعدديةتتحسبلما

والحسالي؟د

الدرحةأهذهالىاسرائيلأغبية

؟اإسرائيللاستغباثهالغسهوكله،لم،العاأنأم

216

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نونبنيشوع

الى!بليالتوراةه!هكل!تىيةموسىكفل"!فدما

3142:تثنية.".تمامها.

ودلنمنةوعشرينئةعنموأببأرضالجواءليموسى"مات

5-348:تثنية."الومهذاالىترهانسان!رلىولمفغوربهتمقابل

بنيث!وعوتلميذهربيبهاسرائيلبيقيادةفتسلم،موسىمات

علىعندهاأخفتالئأريحاعاهرةراحابمعالبدالهة.وكانتنون

أرسلهمالذينيضوعحواسي!،المنضدةالكتانعيدانبين،السطح

تزلنلم،القرونمدىعلىوالعواهر،وأسرارها،المدينةأخبارلامتطلاع

المهنية.العراقةعلى

،الأردننهرويحميها،منيعةعاليةأسواربهاتحيطقديمةبلدةأريحا

متهيئاَنونبنيضوعبقيادةالعبرىالجيشوقفوقبالتهاالفزصرة،.ممياهه

الالهية،الأوامررفضيستطيعلاالذىالمقدسالنهرمنومتهيباَلاقتحامها

أماممياههإنفلقتيضوع،عصامنلإضارةوبناءالاسرائيليينعبورأثناءإذ

النهر.قعرححارةوظهرتأقدامهم

بعيدأواحداَندأوقامتلوقمنالمنحدرةالمياه.ووقفت.".

علىالعهلىدابوتحاملوالكهنةفوقفاريحامقابلالثعبوعبرجلىأ...
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الطبسةعلىعابروناسرائيلوجميعراسخينالاردنوسطليالابعة

ا-367:يحوع"الاردنعبورمنال!ثعبجمحانتهىحتى

علىيحملون،أعيادهمفياسرائيلبنو-فىاللاالحادثةلهذهوتخليداَ

مياههتوقفتالذىالاردنقاعححارةإلىترمزححرأعشراثيسفهم

أريحا.لمحاصرةاصراثيلعبورأثناءالجريانعن

الملائكة،أحدحمنده،قائدفأرسلالتورأ-ليالربوهثالحصار،وبدأ

عينيهرلعانهأريحاعنلىيشوعكانلما"وحدث.الاسرائيليينلمساعدة

وقالاليهيثوعلار.بيدهسلولوسيفهقبايهواقفرجلوةذاونظر

."أكيتالان.الربجندرلًيصانابلفقاللأعدائا.اولناأنتله

ا-5314:يحموع

...أالاصراثيليينلنصرةحندهقائد-سصلللَةا

بهإ...يقاتلحيثىلتة

فيحاربهم!يقاومونهاعداءلئة

اللَةكلامنسىوقدمسلولاًسيفاَليدهيحملحندهوقاثداللةملاك

رئيسعبدليضربصيفهضهرعندمالبطرسقالهالذىيسوعفمعلى

الكهنة:

يؤخ!"بالسيف،بالسيفيأخلىالذيلأنبطرسياسيفك"أغمد

سيفأخر؟بسيفالملاكذلكيخوخذالمسيحكلاميتحققانأيعقل

من؟
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...افيحاربهميقاومونهأعداءللَة

اعدوكقوةتكونقوتكبقدل!

بقليلاأقلأواللةقرةبقدرهياللةأعداءقوة

ا.يكونأنالترراةتريدههكذا

اعداء.لهيكونأنكلكنولامطلقةمحبةهو.التوراةكفرةياللَةا

المطلقالخررلأنهحند،ولقائدلجيشبحاحةليس،التوراةكفرةياللةا

الث!املالدماراسلحةولمصانعلسيوفبحاحةوليسالسواء.علىوللحميع

...إوتقتنونتتقنوناقى

فيفقط...اوللعنصريةوللكراهيةوللعداوةللشرانتفاءهوللةا

ويصيبهمولييدهمويقتلهمويعذبهميكرههمأعداءدذَحعلتبملكمتور

إ.لدولتكموإبقاءعنكمودفاعاَلكمحمايةبالريلات
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الراثمن

اصتقاهاالئالفيزياءعلوماصرارالى!شوعلجأأريحاحصارطاللماو

الذ!الصوتحدارخرقبفعلأريحاوسقطتالعهدتابوتمحفوظاتمن

وكهنتهوحيشهشعبهدزبقدكانيضوعان)ذ،والهتافاتالأبواقأحدثته

اسوارحولالدوراناثناءواحدةدفعةالأبواقونفخالصراخعلىأيامسبعة

اهتزازةفيالمحدثةالاصواتاهتزازاتاستحماعاصتطاعحتى،المدينة

علميأمروهذاالاسواراسقطهائلدوىاحداثفيتببمماواحدة

،الانفاقأوالجسوراحدىعبررهاحين،البريةالجيويقتزالولا،معروف

منحنودهاممنعالانحدار،الشديدة،الشاهقةالجبالبحوارمرورهاحيناو

صوتيةوحدةإلىالخطىايقاعيودىلئلاالمعروفةالعسكريةالمشيةدطالسرر

عليهموتنهارالانفاقويدمرالجسوريسقطمماالجوفيفراغاَتحدث،كاملة

الصخرية.الكنل

راحابالاأحدمنهايسلملمحديدةمجزرةوكانتأريحاوسقطت

إ...وأهلهاالعاهرة

بها،يشوعفعلهماخاطرهوصرأريحاصقوطنتيحةعنيهوهورضي

والسىالأنف!وقتلالاغارةوفنونالكمائنونصبالحربيعلمهفبدأ

غروملكها.بأريحالعلتكطوملكهابعاى«)...لتفعل:المدنو)حراق
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منللمدينةكمثإجعل.لأنفسكمنهبونهاوبهائمهاغنهمتهاان

2-ا:8يشوع".وراثها

يها."ابارلغرمونانكمالمدينةكمأخلىعند.و!كون.".

88:يشوع

يضوعفأحرقها...عاىفسقطتالههوارثاداتأوامريضوعونفذ

882:كعوع.اليومالىخراباَابديأتلأوحعلها

اثىالاسراثيليالزاثوأتحفحديدةمجزرةعاىلقالتاريخوسحل

لائحةالىعاىفي)نضمواالذينوالاطفالوالنساءالرحالمنألفاَعضر

...االمنسِنءالث!هدا

والاموريينالحثيينملوكجعتاليالمصيبةعاينكبةوكانت

للحربالمنطقةشعوبوتنادتواليبوصيين،والحويننالفرزينوالكنعانيين

هوعاىمصصوأن؟بدورهأنضعبكلواصعاىنكبةهرئهاوقد

.المصكلهصورة

تحباليالمدنبعضتتخاذلأنالحالاتهذهثلفيالطبيعىومن

وهى،العظيمةحبعونمدينةصكانأن)ذعندها،للكرامةمعنىولاالحياة

فقدحبروتهمشهرةمنالرغموعلىحبابرة،رحالهاوكلعاىمنأعظم

وأملاكهمحيلالهمعلىحفاظاَ)سرائيل،لبئفأرتهنوا،العبوديةذكارتضوا

الاصحاح"يضوع.والاستخدامالاصتعبادعهدأنفسهمعلىوكبوا

."التاسع
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حفيظةلجررانها،وخيانتهاللإصرائيليينحبعوناعنزهانأثار

فاحتمعوااورضيم،ملكصادقأدونىخاصة،ملوكهمبحميعالأمررينن

وتادليها.حبعونلمهاجمة

يخهاتدخلمعركةوكانتفأغاثوهمأسيادهمالمُئتَغتدونوتوسل

الاموريينورمىالاصرائيليين،لصاعمرةكلنيكمادي،التورالرب

مناكثرهمالبردبحجارةماتوا"والذينالسماء:منعظيمةبححارة

01:11يوع."بالحيفاسرائيلبنوتلهمالذين

تبقىمنبقتلليستمتعالنهاردوامتمنىبالانتصاريشوعأحسولما

دوميكس.يا.".اسرائيلعيونأمامربهمنفطلبالأمورىالجيقمن

..."أيلونواديعلىقمروياجبعونعلى

أعدائه.منالثعباتقمخىالقمرووقفالشص"لدامت

لثر..."ياسفرليمكتوبأهلىاأليس

صوتالربفيهممعبعلىهولاقبهاليومذلكثليكن"...ولم

ا-284لا:01يشوع(.(..إسرائيلعنحاربالربلأن.انسان

أمالأرضحولمتحركةالشصىكانتإنالعلميةالحقيقةتهمنالا

متحركةأرادهانونبنيشوعانيهمناما،الأفلاكبقيةحولهاتدورئابتة

نفسه،وتطيببذلكمعهربهفيتلذذالناسبقتلللتلذذيشاءصاعةيوقفها

لمكماممتعتقدساديتهأنإذيضوعوبعندعيد!رمكانحبعونفيوم

التوراتىالربوأختبروالدماء،والدمارالقتلىبرؤيةبعدومنقبلمنتتمتع
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نجاحفسزه،الحيةوبالذضرةحقيقيةمناورةوأرادهااليومذلكنينفسه

المعركة.نتيحةوسرتهخططه

...ااصراثيلأعداء،أعداعهيحاربالرب

مناحداَ،واحداَ،كونياَخالقأحقيقياَ،ربأكانانللربوهل

يضوع؟يايقاتلونهوأعداءيكرهه

غركبعدكوتعكما،سبقكمنوثنيةشراكفيوقعتلقدمصكين

وعنصريتكوكراهيتكوساديتكوحقدك،أوزاركربكفحضلت،فىالولا

صورةالانسانيكونأنمن.فبدلأالعنصرىالانسانعنبشعةصورةفحعلته

غصكفعلوكمايضوعياحعلتلقد،الحقيقيللَةاصورةعنمنعكسةخر

،الانسانالشرهـمنالجزءتعكسللشر،منعكسةصورةالهكصورة،نرالولا

الثرهـ.الأنسانيعكسهاصررةوأبثعلثرنموذحأ،يهرهالتوراةإلهفكان

فرَوهكذاإ...أخصامهيهزمأنالطبيعيفمنالربمجاربعندما

بالأمريضوعأعلممنوأتى.مغارةفيواختبأواالخمسةالأموريننملرك

،حبرونملك،أورشليمملك:الخمصةالملوكعلىوقبضالمغارةفداهم

عحلون.وملكلحيشملك،-سمرتملك

أعناقمنهمكلفيدوسيتقدمواأنحيشهقوادمنيشوعوطلب

ملكبازقبأدونيقبلمنيهوذافعلوكماوبعدهاالاسرىالملوكهرلاء

أباهمهمقطعملكأسبعينمعوأذلهورحل!يديه)بهاماقطع)ذالكنعانيين

5-7:اقضاة:موائدهفتاتيقتاتونوتركهم
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تعذلحهممنانتهىوبعدماالخمصة،الملوكبأسراهيشوعفعلهكذا

صبهمإ...تم

كانالعاليةالأخلاقيةالمناقبيةوبهذه،الحرباصرىيعاملهكذا

ويحرقها(...ويسبيهمالمدنسكانيقتلنونبنيثحوع

اغراراَالأالحربيةالهمحيةتاريخفيليساخانوحنكيزفهولاكو

لاالذىالتوراتى،الربوموسسهاومد-سهايضوعمدرصةفيمبتدئين

يحارببلاللوحستياأعمالوإدارةوالتوحيهوالارضادبالإضرافيكنفي

.التوراةتقولكما)سرائيلعن

يعحبنلا،12اواوا.الاصحاحاتلطيضوعسفريطالعومن

منعينهتنبهرنولا،الجثثعبقمننفسهتأنفنولاالدخانرائحةمن

وقرارتدبررمنهذاح!انها...فكل.ممدنيضرعحيوشتحدثهالذىالدمار

شثحتماً..."فمنالتورأ-ليالربويشوع.موسىربوماركةوتنفيذ

والحرقوالدملرالمدصعلىدولمهئلسمم!ومنعدبه"شابشيءعدى

بشع!هاولناخنبةلاأخذةناخذهلنالساليةالفنونمننلدوكر

هضجعه،نفضوحدهاوالمحلهةيخيمه،وحدهفالسمالشر.فكلمن

نورانهإ...نعالممنالهدألبسالالهما
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والسلفالحلفبين

بىوبينليالتورالرببينالعلاقةاختلتيضوعمرتبعد

عنهم،ومحاربته،معهمأفعالهونسوا،ربهمهولاءنسيإذ،إسرائيل

لهللتنكرعادواوكعاتهم،،المحنزمنعليهميدفقهاكانالىوالخررات

211:قضاةالبعليم.وعبدواعينيهفيالشمرففعلوا

لبثماثموالذلللنهبوأباحهمعليهمالربغضبفحمى

قضاةلههفأقامالمختار،شعبهتركهعلىضصرهوأتعبهندمايضاًانوكعادته

الذينالقضاءهولاءلكن.مذليهممنوينقذوهمناهبيهممنيحفظونهم

فلمظنه،حسنعهديكونوالمإختيارهمفيأخطأوقد،الإلهذلكأختارهم

16لم:2قضاةلها.وصحدواأخرىآلهةوراءزنوابللهيسمعوا

فحأةيثورفهو،وأهوجمتسرعهوكمالتررأ-دىالالههذامسكين

.يندمانيلبثلاثم،فيعاقب

عنالشعبليردعواقضاةيختار:الأحمقالتوراتيالالههذاومسكين

الىيرتدونبهمفإذاالمثلىالأيمانيةالسبلالىوليهدوهالأصلنام،عبادة

يتعبدونها!الأوثان

ليسالالهذلكانالىالتنبهدونالقضاةسفرفيالتوراةتقولهكذا

الشعبتصوروإنما،قاصدةغرفيهترميهالذىالغشممنالحدهذاالى

عرضةدائماَهيألوهيتهوانالالهبذلكيثقلاانهعلىالاسرائيلي
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إسرائيلبئارتداديثبتهماوهذا،أخرىلوهياتtمعوالمفاضلةللاْمتحان

آلهةعبادةإلىأوالأولىآبائهمألهةالىوالعودةالإلهذلكعبادةعنالدائم

فيه.يعيضرنالذىالمحيط

نإفماالإرتجاج،دائمةكانتاصرائيلوبينالتوراتيالرببينفالثقة

عبادةإلىويعودونلهيتنكرونحتى،الحمايةيدأوعنهمالعطاءيديرفع

آلهةمنكإلهاوأوثانهممنكوثنمعهيتصرفونإذ،الوثنيةالآلهةمنيخره

ترمزصورةولاكلثلهممثاللامححوبالهبأنهعنهميختلفالزمانذلك

ويستلطفهم،إليهمويتودديحتاحهم،حاهل،صاذج،رب.فكأنهاليه

فيطمعألارضائهمالمستحيلويعملويستميلهمخاطرهمويستعطف

المخارشعبهأنهمأساسعلىوتعزفىها،ألوهيتهلأثباتإليهامحمسابهم

غرهم.لىعويفرضرنهبهيرمنون

وتعيمهم،عنهمومحاربتهلهم،قذمهمماالرغمعلىالمختارالثعبفهذا

وا،نباتاتبهاخضهمالىالتقدبماتكلمنالرغمعلىوتثحيعهم،وتثقيفهم

هـمبهاكانالئالشعوبمنغروهمدونبربوببنهلبقنعهملهمعرضهاالئ

بهنفسهخمنالذىللثمعبوتقريةلهاإضعافأوالمصائبوالأوبًةبالويلات

اللذينوالشريعةالوصايالوحىمنالرغمعلى.عليهذاتهيفرضأنوحاول

فريسةمنسياَ،وحدهيزكونهكانواتسنحفرصةأوللدىفإنه،بأصبعهكنبهما

صنائعهمينح!ىانيلبثلاثم..لهم.فعلهماعلىكلوالأسىوالندمالوحدة

...أثهلونعمأدفقوضراتحديدة.ممعطياتإليهمفيعردوعقوقهم
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إسرائيل،بيمحنةأثناءالأعسر،الرحلالبياميئحرابنأهودفها

الطريق.واثناءعنهميخففعقه،الموابيعحلونملكالىبهديةشعبهأرسله

الابد.الىمنهشعبهو-سيحالملكبهايقتلحيلةإلىهداهماربهمنلهظهر

انفرادعلىللحديثطلبهله،فاصتكان،الملكالىهديتهقذمانفبعد

العبرانيالشعبواستنهض،امرهيُكتشفأنقبلشعبهالىوفرقتلهوعندها

واسزاحتآلافعضرةمنهمفأباد،كلمتهمتجتمعانقبلالموآبيينلقتال

03قضاة.سنةممانينالقضاةسفريقولكصالارض

فيالربسخرت،النبوةادعتاليدبورةالقاضيةزمنوعلى

اشتركتربهامنمرصلةنبيةأنهاأساسوعلى.لإسرائيلخدمةالاحتيال

سيسرا،وذلكبقيادةالكنعانيينضدالنفتاليبارقجانبإلىالقتالقيادةفي

فيها.لمعنوياتهمورفعأالحربعلىلهموحثاًالاسرائيليينلنخوةتنشيطأ

معهمفالربإذاَ،معهمهىالرباختارهاالىالنبيةفالقاضية

قائدهموفرالكنعانيونيندحرأنالصدفوتشاء.كعادتهعنهموسيحارب

القيىجابرإمرأةياعيلخيمةإلىفرارهأثناءالنكدحظهقادهسيسراًالذي

بعداللحافتحتوخبأتهروعهوهدأتفطمأنتهويستجيرها.فيستنحدها

صدغهشختالجرع،وأنهكهالفرارأتعبهوقدنومهوأثناء.اللبنسقتهأن

غريمه.رأسلهقدمَتالنفتاليبارقوصولولدىخيمتها.بوتد

!...خيمةفيالمخبئةاسرائيللبؤةياياعيل

الصحراء!...فيالمنسيةايتهاياعيل
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!...النخرةفلتكنهكذا

إ...الإحارةفلتكنهكذا

..(.الآمانةفلتكنهكذا

وتعاليموالأمانةوالنخرةالحمئةتعلمتأينمنحموالياعليكر،دلَة

إلهكأولياركهاباعبلممخدكنبك

ليافءعلى.القنىجابرإمرأةياعيلالنساءعلى"...تارك

.زبدةقدمتالعظماءقصعةليلبناَ.!اعطتهماءطلب.تباركالحيام

دعسراوفربثالعَمَلةمضرابالىويمنهاالوتدالىيدهامدَت

:5/24-27قضاة."مدغهوخرقتثدخت.رأسهوسحقت

لمانفسكفعافتهاقرأتهاأنكأمسموال؟ياكتبكتقرألما

الباديةعمقالىوذهبت،أخلاقهموعنضعبكعنالابتعادفيها،فأثرت

وياوبأمثالكبكرحبأيا؟المثاليةالمفاهيمحقيقةوتعيشالأصالةعنتفتشى

وقيم.ويخرمحبةومفاهيمومثلأضياغمملونهاالتاريخصفحاتوصع

الحميمةالعلاقةمنالرغموعلى،بيهمدبورةالقاضيةوحودومع

فإنشعبهالنصرةلهوتسضرهاالتوراةربوبينبينهاتدعيهاكانتالي

زيفاكشفوافكأنهمالآلهةمنغرهواتباعنكرانهإلىعادواالاسرائيليين

منيئستوكأنهاذلكفيفتقرلفىبورةنبئتهوبينبينهالقانمةالعلاقة

A-:5قضاة."حديثةألهةأختار.إسرائيلفيأمَأ.قمت.".ضعبها: V
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كلفيالتحديديحبوشعبهامرضتهبطلتقديمالهاصرائيلاله

مأخذ؟منذلكليفهلآلهتهفيحتىشىء

شعبهتأديبعلىوعزمكبلهلموذلكالإسرائيلىالالهيفهملمو

الياصرائيل)ذلالعلىوأعانهمصدورهموأوغرعلبهالمدبانببنفلبفشذد

معه.فعلتهاعلىونادمةالعونطالبةمستحوة،اليهصوتهارفعفيتتأخرلم

ثعبه؟اسرائيلالهأيزك

عليهغضبهامنالرغمعلىالهاويةفييسقطابنهاالأمتزكأنأكلكن

كضبها؟ساعةالموتلهوتمنيها

ثاراتوبينهمالمديانيين،نصرةتعمَدهمنالرغموعلى،وكعادته

يوايقبنحدعونيمتحنملاكهوأرسلضعبهلنحدةصث،معروفةقديمة

القيادةفراغفيحينهاوكانتاصرائيلبيلقيادةويعذهالوثيالأبيعزرى

يعبدهالذيالبعلغرإلهمنمرسلأنهلهوأثبتالملاكوضياعها.فأتاه

نارصعدتبهاوالفطراللحمسنولماعكازهيمدأنمنهوطلبوقبيلته

جدعونآمن،الخارقةهذهأمامحيذ.والفطراللحمفالتهمتالصخرةمن

فهدمه.المدينةفيالبعلمذبحالىقامالليلواثناءالجديد،الإلههذابقدرة

منهالقبيلةانتقاممنخاففيهالإلهذلكروحدخولمنالرغمعلى

فأرادالجديدالالهبهذايقينهاهتزفرارهواثناء.وحههعلىهائماَففر

نافكان.الالهذلكمقدرةفيلممانهسلامةمنللتأكداخرىمرةامتحانه

.7أدقضاةسفرفيمرويةوقصتهاالصوفبحرةامتحنه
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المديانيينفهاحمله.واذعنبتصرفهنفسهوضعربهمناستوثقولما

شعبه،)ذلالعلىونصرهمالمديانيين،هئجالذي،الالهنفىمنبوحي

المديانيالجيىبهايضللوالأبراقوالجرارالمصابيححيلةالىالههوهداه

والأرضالاردنمياهعلىوحصلعليهموانتصرمكامنهمنويخرحه

8و7قضاة.المحيطة

الكهنةويروىبطلاَ،وتقيمهاسرائيلتاضيبحدعونالتوراةوتتباهى

يوآدق،بنحدعونان،والحقيقة،المقدسةحياتهوسرةبطولاتهقصص

بواسطةوامتحنهمرتينلهفزاىءربها،منبوحياسرائيللقيادة(عِذالذكط

حتىقوتهلهاظهراذمراتعدةالالهذلكمنواستوثقمرتينملاكه

لممانهالىعادقدفيها،ونصرهالحربحيلوعقمهفيه،ويثبتهلىممانهيقؤى

وأقاموسكبهالاسماعيليينذهبأخذاذالموقتالالهلذلكمتنكرأالقديم

إ...معهاسرائيلبيوكللهيتعبدعفرةمدينتهفيأفوداً

بعدمالحةبثيبةفيموتجدعونعلىالربيرفىذلك"ومع

شكيممنسزيةبينهنومنكثراتنساءلهلأنولدأسبعينانجبان

3.-22قضاة"أبيمالكلهأنجبت : A

حدعونأياايمانكهو،ايماناي

اصرائيل؟ربهورب،ايمما

اللَةا...ياالبالطويلانتكم
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،الربمععهدهااسرائبلنكثتوكعادتها،،حدعونموتوبعد

نا،فعلتمهماإذأفعليهيوحد،لمفلولاهالها.وتوددهاليهاحاحتهمستغلة

...غرهأخرىآلهةفهناكوالا...ليبقى!سزضيها

لاثباتعبدةويحتاج،والضياعالرحدةيخضىالالهذلكمسكين

إ...منسياَماتوإلاوحرده

وراء"فزنتالقديمايمانهاالىاصرائيلارتدتمرةوككلوهكذا

إلههمالرباسرائيلبنويذكرولم.بريث:نعبدهبعلألهاوجعلتالبعليم

جدعونبيتمعمعروفأيعملواولم.أعدائهمجميعيدمنأنقذهمالذي

333-ه8:قضاة."اسرائيلمععملالذيالح!رونظر
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الكبرىالرذة

أنهإذ،أبيهمكانالشكيميةسريتهمنحدعونبنابيمالكتسفم

فيلهمرازرتهموطلبشكيمفيأخوالهالىذهبصاعدهاشتدادلدى

فاستأجربريثبعلبيتمنلفةشاقلسبين"لاعطوهاللطةتسلم

عفرةليابيهبيتإلىجاءثم.وراءهلسعواطاسًثينبطلينرجالأبها

س!ناجتمعثمواحد.حجرعلىرجلأسبعينجدعونبنىأخوتهوقل

ليالذ!ابصببلوطةعندعليهمملكاَونمئبوهالقلعةواهلثكيم

9/4-6:قضاة."ثكيم

ونشرالأذىوالتديرالقتلفيمتمرسأسنواتثلاثابيمالكوأمضى

بنجَعلبقيادةوثارواعليهفانقلبواشكيمأهلصاءمماحولهوالخوف

وهدمهاودخلهاالمدينةحاصرالذىأبيمالكقلببتصرفهمفأوغرواعابد،

قضاةضجراً.ولاعشبأتنبتفلافيها،الأرضلتموتملحاَ،أرضهاوزرع

وأحرقهمالمدينةسكانمنالألفحواليبمبلبذلكيكتفلمو.945:

بريث.هيكلفيأحياء

يحاصرها،كانالئتاباص،مدينةإحراقأبيمالكمحاولةولدى

بالموتأحنولما،المدينةسورمنعليهألقتهرحىمجحررأصهامرأةضتحت

فطعنهابيمالك،قتلتامرأةانيقالللابالسيفيقتلهانعبدهمنطلب

9:54قضاة.فماتكلامه

232

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السبعينبأخوتهيفتكوابنهحدعونوورثاسراثيلقاضيأل!مالك

وفيرعأمهمدينةيحرقثم،بركثالبعل.ممالاصتأحرهمرحالبأيدى

قضاةمننموذجأبيمالك.الأرضفيحتىالحياةيميتكيملحأأرضها

علىالذىاصرائيلإلهوالافناء.ممباركةالدمارفنونيتقنونالذيناسرائيل

رعلى،اليهاستمالتهمقصدالشعبهذالخدمةقواهكلتسخررهمنالركم

فقدبه،ليقنعهمعليهممارسهاوالىيعرفهاالىالألوهةفنونمنالرغم

عندهميختلفلافهو.طريقهيلتمسوحيداَيتركونهمفزقأولعندكانوا

عندهم،القتلشهوةلخدمةمالهويأخذونيعبدونهالذى،بريثالبعلعن

الايمانيالانتقالسَهُلَلذلك،غيرهأومولوخعنعندهمتحلفلاكما

..الإنتماءإ.ببعدأوبالغربةضعوردونالهالىالهمنعندهم

ضيئاَ،اسرائيلشعبمعتجربتهماضيمنيتعلملم!الالههذامسكين

اسرائيلشعبهالىيخعردعليهمغضبهوينسىيندم،المرةتلوالمرةهووها

إ...يطلقهانجدةلهاثأولعنديغيثه

ماءإ...الىيتحوللاوالدم...الدمالىيحنالدم

..إصنيعتهمهوأليى

3المختارشعبهأليسوا

؟تركوهإنسيلحألمن

؟...عليهمعرفوهمنماتوتد؟غررهمسيعرفهمن
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همإنومجهولأ،معزولأ،وحيداً،سيموت..إ.الالههذامسكين

...تركوه

عليهمكضبهعلىبندمهمعذورفهولذلك

حضانتهمالىعادإنومعذور

..إ.وخيانتهمعقوقهمتناصىأونسيإنومعذور

فتسلطواتوتهمو،مرإلههمضعفصرعرفوالقديتغروا،فلمهمأما

فهميائرر،زمنالىالقضاةبحميعمرورأ،موصىزمنفمنواستعلوا.عليه

عينيفيالثريعملون))فعادواعنهوالارتدادبهللححوديعودونفتئواما

وأالة،ميدونوآفة،آراموألهةوالعثتاريتابعليموعبدواالرب

قضاة."يعبدوهولموتركوهالفلسطييينوآلهةعمونبنىوآلهة،موآب

016

الههميزكونالإسرائيليونكانلهميقدمهعملكلنهايةفيهكذا

المخارشعبهاليهايلحأكاناليالآلهةمنغرهبحسديتلهىمنسياً،وحيداَ،

...تركهبعد
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يفتاحبنت

وبيدالفلسطينيينبيدفباعهماسرائيلشعبعلىالرليغضبوحمي

طالبأوصرخالغرليةالآلهةفأزالبزيفانهوأحىالشعبفتضايق،عمونبئ

فأرصلنفطضامتحتىالاصرائيلي،الصراخحمعالذى،الربمنالعون

ويخل!ئهمشعبهليزأساختاره،طرقوقاطع،زانية)بنالجلعادى،يفتاحلهم

.عمونبيمن

معيفتاحتكلممجتمعاَالإصرائيليالشعبكانحيثالمصفاةفي

ناللربأقسمالضعبتجلولما11:11قضاة.الرئاسيةشروطهمعلناًالرب

...لالههإرضاء،يستقبلهمنأول!تلأنعمونبئحربمنمتتصرأعاد

كبشعنتفتشالطريقعلىوعينهفتصرأالحربمنيفتاحوعاد

...ورقصبدفوفالمشقبلاتالخارحاتأولىالوحيدةابنتهفكانتالفداء،

يعر...لنوالقرارأقيمقدالقسملأنثيابهمزقها7رولما

نأرحتهبلقسمهحنثعلىأباهاتجبرأنالعذراءالفتاةتشألمو

نجعدكان،وهكذا...الجبالفيعذريتهاخلالهماتبكيضهرئكلهلها

إ...رحلاًتعرفلموهيالحكمنُفَذشهر-ش،

يفتاحبنتيتذكرونبناتهاتزالولا)صرائيلفيعادةفصارت

السنهفيألامأربعهف!نحنالهه،اماملمصمهلنف!ذاَابوهاد!لهااليالعذراء
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التوراتى.النذروفاءفيالت!ضحيةولعظيمالعذريةاستشهادلذكرى)حياء

01قضاة

واحبهاتموقد،الزانيةابن،يفتاحماتسنواتسبعدامحكموبعد

صكانمنقتلإذالمدنيواحبهوكذلكالعذراءالوحيدةابنتهبقتلهالدش

:6تضاةألفاَ.وأربعينأْلنينفقطأفرايم

دماَربك؟ضبعت.عليكالربروحكمان)ذيفتاحيابوركتلقد

مدوعاضق4Aصا6لىالتورفربك،عليهبهتبخللمإبنتكودم،الثمالةحتى

أتصدقون؟..القتلةوحاميالزنىأبناءوحليف
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الشمشونية

نذيرأ!كونبولدووعدهاعاقراَوكانتمنوحلامراةالملاكتراءى

والمسكرالخمرشربمنوحذرهاموسىرأسهصفلاالبطنمنلد

31قضاة.الفلسطينيينمناسرائهلسهخلصوليدهالأنالنصوكل

دانمحلةفييحركهوبدأالربووحتعهدهالذىثهشونولدهكذا

22-ه:/134قضاة.وأشتأولصرعةبين

لتوحيهبناء،فلسطينيةفتاةفأعحبتهتمنةالىثهشوننزلكبرولما

الذهابفيأهلهعلىوالح،الفلسطينيينعلىعفةلهكونحتى،الرب

فقلهأسدشبلهاحمه،أهلهمنغفلةولي،الطريقوأثناءله.عروصاَلطلبها

كحدى.وشقه

فوحدالثبلحثةتفقدعروسهلاسزدادكثمونعودةأثناء،أيامبعد

أهلهوأطعمفكلكفيهعلىعسلهمنفاشتار.اليرىالنحلمنقفررأفيها

الشبل.بقصةيعلمهمأندون

نإأححيةممنةضباليعلىثهشونعرضالزفافوليمةأثناءوفي

6لفقو.حلةثلائين!طوه!رفوهالموانثياليحلةثلاثينأعطاهمعرفوها

خرجتالجافيومنكلخرجاحمل"من:كونلهمفقالالجميع

الأححية.لحلأيامسبعةالحاضرينكشونوأعطى".حلاوة
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وهددوهاكثونعروسالى،يواحفهاعنالفتيانعحزولما

بتدللهاالعروسواستطاعتيالحل،تخرهملمانأهلهامعيالإحراق

بلدتها.لفتهانفنقلتةالأححيةلغزعلىالحصولمنكشونعلىوغنحها

منأحفىوماالعسلمنأحلىضيء،أىله:قالراالموعوداليرمحضرولما

حلوتدأشقلونالىذهبلوعدهووفاءثهشونمدفيفأستطالأسد.،

لمظهرىحللهموأعطىوصلبهمفلسطينياَثلافيفقتلالرلي،روحعليه

لصاحبه.صارتالئامرأ-لهوهحربيتهالىوعادكضبهوحمي.الأححهة

لكنممنةفيافتقادهاالىفعادزوحتهالىثهضونحنمدة،وبعد

.الصغرىأختهاعليهوعرضككل.منزؤحهالآنهاعطاعهرفضوالدها

الىوعمدثهشرنصدرفأوغرالتوراتى،الرليرر!دهاالئالذريعةوكانت

بينربطهااليالمضاعلبواسطةالفلح!طينيينزقونوكرومزرعاحراق

صبطعندواختبأبعدهاوفزالغايةلهذهاصطادهاثعلبمئةثلائةأذنالي

عيطم.صخرةضقفيموذا

تسليمالى!وذارحالعمدالفلسطينيينمعالمواحهةوخضية

ثهضونعلىالربروحوحلحديد!.بحبلينمقيَداَأخصامهالىثهرن

عطقثم.الفلسطينيينمنألفاًوقتلحمارلحىوأخذالحبلينحلواستطاع

لحىمنالئالكفةلهثقالذىالرليالىفصرخكليتهكادشديداَعطثأ

عشر-شلاسرائيلوقضى.اليهروحهورحمعت،فشمربماء،فخرجالحمار

.15قضاةصنة

238

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فيوتعزفعواهرهامعوتهتكعهرحياةغزةفيثهشونعاش

شعبهامععليهفتأمرتعندها.عاش،دليلةاحمهازانيةالىصورقوادى

موسى،!صلهلمالذىرأسهضعرحلقت)نفكانتقوتهسرعلىللتعرف

أذلَته،أنبعدلشعبهاسلمتهثمعاد!اَ،وحلاَواصبح،الربروحفزكه

الههم.داحرنهيكلالىذبيحةواقتادوهعينيهفقلعوا

للمرةالفلسطينيينمنللانتقاممساعدتهطالباَلربهصرخوهناك

فيأملالهمالذينفكانفيهمنعلىالهيكلهدمأنالمعحزةفكانتالاخررة

61قضاة.حياتهفيأماتهمالذينمنكثرموته

ابوالياسقالأسطوريةسنةالآفثلاثةوبعدالعشرينالقرنفي

ثهثون:قصةفيضبكة

الكبرللإنتقاموادفعيهالماحموربحسنكط!مفقيه

سررو."فيفحيحهاععناكمأفعىالفرايقفيدليلةياانت

الكنيسةرحالفتئماالذىالاصطورىالبطلثهشونهوهذا

كلفيالمحةتدخلوليظهرواليمحدوهالعالمأطفالعلىقصتهيسردون

إسرائيل.لخدمةشاردهَ

عليهأالربروحتكونحتىكشونفعلهافضيلةأية

السابقةزوحتهوالدرفضحينالفلسطينيونارتكبهذنبأى

ممنةفيعيهاثهشونتعزفهيأالذيهوالربروحيكنالمله؟اعطاعما
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تزوحتوقدابنتهكعطيهأن!قلوهل؟الفلسطينيينعلىعفةلهليكون

علطأمأخذمنذلكفيهلغكله؟

فيالربروحيعضدهواحدأنفيوالقاتل،الزاني،المتهتكهذا

دميةالبث!رأبناءأنكضونحياةسكلةتئبتألا.للقتلويدفعهوزناهتهتكه

وثئ؟ا...إلهكأىبعذابهمو!لذذليتليهمالذىالمحرمالقدربيد

فتحلالتاريخفحرمنذأمثالهعن6ديالتورالردييفتثىالفاحر،هذا

عضرينلمدةإسرائيلعلىقاضياَويقيمهخارقةقوةويعطيهعليهروحه

صنةإ...

منالوفكلالعددهذاعلىا!صولثهشوناصتطاعكيفنسأللن

ولكننابأذنابهاالمضاعلربطفاستطاع،هادئة،صاغرةأتتهوكيفالثعالب

لخلاصالبطنمننذررآللربكان)ذئهضونعاشهااليالمثاليةعننمأل

31:7قضاةاسراثيلأ

التعدىفيأوالزنىفيأوالتهتكفيأوالفحورفيهوالنذروفاءهل

القتلأفيأوأالناسحرماتعلى

عليه؟الربووحتكونحتىحياتهفيكانضرأى

الربأنفيالقولتصدقحيلالهس!ررةفيثهشونمناقبيةاليست

الأشرارأالفاحرينعلىروحهوتحلالزناةولياركالقثلةيحميالتوراتي

!الناسعقولعلىفرضهالتوراةتحاولالذىهذاهوربأى

!الربهذامثلأنكرتإنربيعذراَ

024

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والولنيةميخا

تثنيةوحتى،موصىوصاكاولا،واسحقيعقوليولا،ابراهيملا

فيالقضاةفسفر.الايمانفياليهودىالعقلتغيريستطيعوالمالاضزاع

فعلى.اليهوديةفيالوثنيةتأصللهثبتاعثروالثامنعثرالسابعالاصحاحين

تأئقهفيفىللمالرثئالاكلانف!نعدةأحهالوتعاتبالزمنمرورمنالرغم

الاسباط.جيععند

مسبوكأوممثالأمنحوتاَتمئالأأقامميخاأننرى)فرايمحبلففي

تعبدهأثناءلهيكهنلاويأفتىواستأحر،الاولىحبينهعرقبئمرةصنعهما

لتماثيلوسرقتهم)فرايمعلىالدانييناغارةقصةبسردالتوراةو-سباهىلهما.

لهم.يكونحتىاللاوىكاهنهوشرائهمميخا

لكونأنأمواحلىوجلبت!هنلكونأنلكضرأهو،)000

الألودوأخدالكاهنتلبل!بإسرائل.ليولعشرةلسبط!هناً

2.ا-18:9قضاة."الثعبوسطليودخلالمنحوثةوالتماليلوالواليم

أخبارواستطلاعالأرضيتححسموندانبفرحالانطلقوبعدها

الضعبo)ورأوا...صعيدونقرليلا!شالىفوصلوا،المسالمةالضعوب

ولصمطمئنينمسويحينالصعلىونيئكطدةبطمأننةساكنينليهايناللى

18:7قضاة.".مؤذِ.الارضلي
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يدخلواال!هاليعنلت!دلوا"...لاواضحاَ:الرليحواليوكان

الطرلينالوامعةالحرةارفهمدلعلدافةإن...الأوضوتملكوا

01-81:9كضاة،(.لأيد!كم

شعببسعفالمطمئنلمالمسالاكقشد*ضُرِليَأنالنتيحةوكانت

كفذمنصكانهامنيقلموبالنارالمالمةمدكهمواحرقتالمختارللةا

المطصئنة.الأرضدانصبطواكتصب

هددهفقداوثانهمماثهلمعكاهنهل!ستردادكطالبأتىالذىميخاأما

سرقهااليوتماثيلهاالههلفقذبيتهحزيناًالىخائبأ،فقفلبالموتالدانيون

273-ا:18قضاة.شلوهفيالذبيتفيواقاموهاالدامون

كانالئالفضيلةهياومTميخالقصةالتوواةذكرمنالمغزىهوما

لهةIمسبوكاَوأخرمنحوتاَثمالاَ!مالموثنيأأكنالمحيلالهأفيكلارصها

كعبدفلمالحر!ةأطاعهل؟الصلاةلهيقيملاوداَكاهناَ!شأحرالم؟وثنية

الذ؟لفكل

عندهمأالحقيقيالواحدبالثةالاكلاناينوثنياَأكنلمادانوصبط

بلدتهمفيينصبوهاالموتماثيلها؟الهتهسرقةبقصدميخاعلى!غكلواالم

لهاأليتعبدواالهيكلفيثيلوه

الخكلةلاكقأرضفدفعمعهمالتوراتيالرليكانهذاالأحل

لأكد-؟الطرفنوالواصعة
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يدالتورالرديليبيحموبفيهمولهىالمطمئنينلا!قسكانذنبما

أرضهم!

6ليالتورالر-منخرراَأخربعليموأىوملكارتداحونألشى

و!اركوالسبىللناو!بعحهاالمطمئنةالمسالمةالث!عوليرؤيةترذولالذى

والمعتدين؟القتلةضعب
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التوراليةالاخلاق

بيتالىوذهبتغكلهمعفخانتهسز!ةمنلاؤىتزوجلحممتفي

!سزضيهافذهبفراقها!ستطعفلميحبهااللاوىذلكأنوكانأ!عها.

أهلها.عندخاطرهاويطيب

داهمهعودتهوأثناء.غلامهومعهبسركهعادحموهاستضافهأنوبعد

غرليةمدينةكونهافيهاللمبيتيعرجأنيشأفلمليوسبلدةقربالليل

91:12قضاة)صرائيل.بىمنأحدفيهاوليس

منفصماَوأمضىالبنبامبنببن،بلدةوهيحبعة،الىطرتوكمل

أحدعليهوأشفق.دارهالىضفمنيجدعذ،البلدةساحةفيلهلته

طؤق.الليلحلوتما.عندهللمبيتودعاهإلحقلمنالعاثدينالضيوخ

منالرغمعلىخارحاً،وسريتهاللاوىواقتادواالمنزلبلئعالبئوحال

وسريةالعذراءابنتهالبناةعلىعرضالذىالمنزلصاحبالثيختوصلات

ضيفه.علىالاعداءعدملقاءبهماللتعللضيفه

بهاكلهالليلوتعللوااللاوىسر!ةأخذواأنالنتيحةوكانت

فأخذهاميدهابابعلىوملالتحاءتالصباحوعندعليها.متناوبين

اسباطجيععلىوؤزعهاحملهاثمقطعةعشرة6شئمنزلهلطوقطعها

حبعةوهاجواواحدكرحلوقاموارؤوصهمفيالنخوةدئتالذ!ن)صائيل

وحل.ألفوعشروناثنانالأولاليوملطمنهمفسقط
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ممانيةمنهمفسقطالثانياليومفىقامواالتوراتيالرلطلنصيحةوبناء

وقذموا!كون،للل،لحتفياسرائهلبنواحتمعوعندهارحل،ألفعضر

اصتحالي)نفكان.ومورتهنجدتهمتوسلينالسلامةوذبائحمحرقاتللرلي

رحلألفوعضرينحمةمنهمفقتلواأيد-فيبنيامينفدفع،الرلي

رحلألفعشرلانيةمنهموقتلواالبنيامينيةالفلولوطاردواالمدينةوأحرقوا

بحدوضربواالمدبنةوأحرفواالهاربةالفلولبفبةعلىرامونليتفيوكملوا

02قضاة.بالنارأحرقوهاالبهاثمحتىحياَوحدمنكلالسيف

المحزرةبهولعث!رالأحدبأسباطهمالإسراثيليونأحسالمعركةوبعد

منالزواجبتحريمهمأقامرهالذىالقسمعلىوندمواعملوهماوبشاعة

فقدالعظمحتىمفحوعالبنياميىالسبطلأنلهالتزويجأوالبنيامييالسبط

إ...بعدهاأوالمعركةفيأناثهوهلكتن!اؤهفنيت

لهولفياذلك،علىأقسمواوقداسينقرضالاسباطمنسبط

،شيلوهفيالكنعانيين.ممهاجةالقرارفكان..إ.القسملفظاعةوياالكارثة

وحاعواعذراءفتاةمئةأربعوبواشهوتهمارتضتحتىوأحرقوافقتلرا

ولالبنامينفية.مرراث.".للوعد:استحابةبنيامينلسبطوأعطرهنبهنَ

12:17فضاة.".إسراثي.منمبطيمحى

خطفكُرَسكذلكإلهيبوعدالأرضاحتلالكُزسوكما

لددكلومةوامشبقاءالنسلعلىحفاظأالبساطةوبنفىمماثللرعدالكنعانيات

...!المقدتالاسبا!أحد
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معهافرجت-للد!انيةكزلئمنتزوفيلأنهليليالاصرسالوبنزمرىرُحم

للنسلاستبقاءوتفتصبكنعانمةعذراءفتاةمئةاربعتخطفأنأما

مكعوب.برعدالتوراةتباركهوفعلالهيتشريعفهذاالمقدسالبنياميئ

الزنى،تشريع

الموتحتىاغتصاب

قتل

سلب

والبهائمالمدن)حراق

لهاوالتعبدتماثيلهاوصرقةالأوثانعبادة

وخيانتهالضيفاصتفلال

الالهعلىالكذدي

بهتفاخرالذىالاسرائيليالشعبتاريخفيمضيئةعناوينكلها

وبعناية،المختار،شعبهوهمربهملرليPذلك،ومع،القضاةسفركلمات

وحدهم.لهمالاختياركان

التوراتياالربهوربأى

هوإ...شعبولأى
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عوثرا

اراعوثالتوراةوممحد

حملألهامعالبقاءأثرتمعوزةفقوةنعمىبنمحفونأرملةراعوث

ترملهابعدأهلهاإلىالذهاببدلالحياةعلىضيخوختهافيتعينها،نعمى

عُرفة.سلفتهافعلتكما

فاستغلتنعمىحملالهاعرفتهاهكذا،جيلةصبيةأرملةراعوث

التقاطهافأثناء.السبلبأسهلالعيىلقمةعلىللحصولكنتهاجال

الضابة!الارملةعلىوعطفهنظراتهلاحظتبوعزأرضفيالحقللسنابل

فرحهاثيابوتلبسوتتعطرتغتسلأنعليهاوأشارتكنتهافشمحعت

حينعذ،نومهاثناءبوعزرحليعندالق!قكومةفيللإندساسوتذب

الرحل.غررزةفيهتدفيبهااحساسه

يقدرأنقبلتامتدمحالمبإلىرجلعهعنلىلافطجعت..)،.

البيلىر..."لىاٍجاءتالمرأةأنيُعلملاوتالالاخر.معرفةعلىالواحلى

بنمحلونأرملةراعوثمعفعلته!سزكيبوعز،أنثم.341:راعوث

اسمف!شزىالإصرائيليين،عندالمعروفةوالمبادلةالفكاكعادةالىلجأ،نعمى

الس!عبجميعوافقالشيوخبحضرةذلكلهتمانوبعد.نعمى2بنمحلون

له:قائلينذلكعلى

نتااللتينوليئةكراحهلبنكالىالداخلةالمرأةالرب"لِليجعل
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!..لهوذا.مارUىlولاللىيeidكبهثبهكولهكن..نيل.1اسربت

(21-11):4راعوث

والدعرل!دمنهالهوكانراعوثمنبوعزتزوجللفضيحةوصزاهكذا

..داودا.ولدالذى!ئى

بهاأيُحتذىفاضلةك!مرأةالتوراةتذكرهاحتىحيلألهالطراعوثأتفضيلةأية

غكلالشابةاللعوليالأرملةهذهومارستهابهانادتعفةأية

الفحثاء؟علىبوعزواغراءالققكومةفيالاندساس

والحذوبهاالاقتداءعلىللاْراملحضهىراعوثسرةأليست

لمالعاأرامليافبشراكنراعوثتُمخدهذالآحلكان)نحذوهاأ

..البغاءإ.لكنوشرعالزنىلكنأبيحلقد،الشابات

تحتالعهروتضريعالزنىلتغطيةبدعةأليستوالمبادلةالفكاكوعادة

مكنوب؟ونصمقلسصتار

الىالشابةكنتهاتدفعأنبث!يبتهايليقهل،نعمى،الحيزبونوتلك

وتباركهاأبوعز،أحضان

منأيةبهتفاخرما،راعوثوالكنَة،نعمىالحماةتصرففيهل

الأوض؟شعوب

يكونأنأساسعلىوتباركهاراعوثبفعلةتفاخرالتوراةدامتما

..حائز.فالفعليهوذا،لحميهاثامارولدتهالذىفارصكبيتبوعزبيت

الآتى.ابسلهوومبارك..ومقلى....ومروع
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الملكيةالنبويةالمدارس!

الافراكليالقانةزوحةحنةوحماغلققدكانالذىالرلياستحالي

أنقبلللربنذرتهالذىصموثيللهافكانصلواتهاإلى،الرامةمنالذى

الىامهاصعدتهفطامهولدى.موسىرأسهتعلوفلاحياتهأيامكليولد

الىبهوعهدتشيلوههيكلفيالأبدالىالربيخدمنذراَ،تقدمه،الهيكل

والكهانة.الخدمةأصوليدربهبليعالبنعالمطالكاهن

2:12الاولصموئيل".الربيعرلونلاالكاهنأولاد"وكان

نهئهامنللربِلهأخذونالمقدمةالذياثحمنيسخرون!نواانهمذ."001

!اجعوننواrكطلهم..ويطيبيحلوهامنهاويشنخبونيشاؤونما

.12صموئيل"الاجتماعخعمةبابليالمجمعاتالنساء

علىلهنبياًواكعمنهصىوهوضيلوه.فيلصموئيلالربوتراءى

وأخذواافيقفيالعيرىالشعبالفلسطينيونهاحمالأثناءهذهفي.اسرائيل

وكانبالخبرعالمطعلمولماوفينحاس.حفي:عالمطابناوماتالعهدتابوت

قضىانبعدفماتعنقهودقكرصيهعنسقطسنةوتسعينئمانىابن

سنة.أربعينلاسرائيل

إلههمهيكلوأدخلوهاشدودالىالعهدتابوتالفلسطينيرنوأخذ

وانتقامأ.السمكةبدنالاشل!قلموالقبةعلىوتحطمسقطالذ!داحون
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بالبواسرالترراتيالالهفربهمالعهد،تابوتأخذواالذ-شالفلسطينصننمن

ب!رحاعكهنتهمأثارالويلاتمنأشهرسبعةوبعدضخوا.حتىوالفكلان

فكلان.تماثهلمثلهامعذهبيةيواصمماثيلطسة)ثم.قربانمعالتابوت

قائلاَ:صموئيلكلمهمالتابوتليليينالاسرتلمولدى

الفريبةةالاَلهلانزعواالربإلىراجعينتلوبكمبكلكنتم"إن

وحلىهواعلىوهللربتلوبكموأعلىواوسطكممنوالعثتاروت

الفلحطعنيئ.يدمنلعنقلىكم

وحلىه"الرديوعبلىواوالعثظروتالبعلهماسرائيلينولنزع

t-7:صموثيل r

صمرئيلثاخولماالفلسطبنيين.فأذذعنهمالربرضىحينها

فلمأولادهعلىممردكماعليهفتمردتعهدهاسابقالىاسراثيلعادت

ثيالتررالرليوتراءىملكاَ.!طلبالشعبوصرخ.طريقهفي!سلكوا

اضاعها،اتانعنيفتقذبالذىقهسبنشاوولإلىوأرضدهلصموئيل

عدموعلىححردهاعلىمنهاالربليشتقماسرائيلعلىملكأفأختاره

لممانها.

خطوطلهوأوضحوبرمجه،شاولالمختارالمليكصموئيلوهيأ

الذينالثلالةبالرحالمروراًالضائعةاتنهلواحدلقياهمنإَبدمستقبله

الربامامبدفوفتنبأواالذينالانبياءبزمرةوإنتهاءبالخرلميزودوههيأهم

مقل!ى...صتارتحتللمحشقبلالثعبيحضرون
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رجلإلىودتحولالقدسالروحعالكيحلالمردفعةعلى!!وهنا

01:6الاولصموئيل"معهملتتنبأخر2

كانمشةاربعينمد.لاسرائيلقضىالذىبيعالبنعالمطالكاهن

وفينحاسحفئولديه!لململماذاالانبياءو!ذالمرتفعةعلىخلالهايكهن

الاكلان؟أصول

فعلتهم؟عنأولادهوودعفلمبهايرمن!كنلمالأنه

فلم،بأهليهمأعلموالاولاد،!انهزيفاكتضفواأولادهألعل

ضعبه،علىكلاوسهاكانالئالكهانةحيلعليهمتنطولموكاذليه!صدقوا

منكغكلهوثنأنهوعرفوافعاليتهجموداكنشفواأنبعدبالههفاستخفوا

علىمسابقتهالىفعمدواديانتهوبأسىأكلانهوبقواعدبهفاستهزواالأوثان

بحضرتهأالمحتمعاتالنساءمضاحعةوعلىالذبائحلحوم

إ.خطيئةلهتحتسبلامقدىبغاء

الالههذامنيعحبالعاشرالاصحاحالأولصموئيليقرأمن

أنهالجاثزمنأوثانه،منواحدوكأنهالبعلهيكلفيالمرتفعةعلىالجالس

اليهيزددونالذينالانبياءكثرةمنيعحبكما!.أعظمهملكنه،احدهم

الانبياء؟هولاءهممنويتساءل

مدرسةهيهلوالعحائب؟للتنبومدرسةالمرتفعةعلىهنافهل

التنبويةأالكرمل

فيها؟مدزسهوأو؟المدرسةهذهأركانأحدهوصموئيلهل
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كاناكما،اختصاصهمنكاناهلوترأئه،اللةمعالتكئموسهولة

قبله؟منويشوعلموصى

الاهتزازاتاستعمالالىالمدارسهذهأمثالعلماءتوصلهل

العوامللتحر!كالجوفيالموحودةالكهرومغناطيصيةوالموحاتالصوتية

فيصموئيلمعحدثوكماويثوعموصىمعيحدثكانكماالطبيعية

والمطر؟الرعد)نزالهحادثة

منوغكلهموغررهماييا،صموئيلاليشح،،دوع،هارون،مرصى

؟المدارسهذهمثلأعدادمنهمهلالتوراةأنبياء

أثناءحبعةليالحاضرينتساؤلأثارالاستشباءلأصولالتعلَمهذا

مأثورةصاوتالئقولتهمفقالواالامشنباءطلاليبينفيهاضاولوحود

01:11الاولصموئيلالأنج!اء؟"بينأيغاَط!أشاولبعد:فيما

شاولاختارصموئيلف!نأحوبتهاتكنوأياالتساؤلاتهذهتكنأيا

الملكيعملهبرنامجعلىواطلعهاسرائيلعلىملكاَليكرنافىبرحي

...اسرائيلفعبهعلىمل!لمحكالربارسل.اياي.!.والقيادى

بل،عنهمكعفلاولهماكلوحرمواعمالمق،واف!رباذهبلالاَن

صرئيل.".وحارأ.جملاَوغنماَ،بقرأرضعأ،وطفلأواهرأةرجلأاقل

(4-1):51الاول

ممييزوبدونرحمةبلاالبربرىالقتلمفاهيمعلى

البشريةللحياةالثاملالتدصرمفاهيموعلى
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بواسطة6لىالتورالرليمنبهاالمرحىالملكهةالقهادةأصكانت

ا.القاتلةالمدمرةوالسادفةالبربريةالعنصريةنجئىصموئيل

وتقطيعهعمالهقملكأحاجأسرهقتلعلىالنيالملكهذايعمدلما

:)32-33(51الاولصموئيلالجلحالأفيالربأمامبسيفه

صموئيل؟نبئهفعلةعلىالربذلكرضيهل

ودمارأ؟دمأرئهصموئيلأشبعوهل

معه.الربويندملشاولاختيارهعلىصموئيل!ندمثم

ليبيتهإلىلمعدفاولواما.الرامةإلىعمولهلوذهبط!...

شاولجبعة

علىناحصموئيللأنموتهيومإلىشاوللرؤيةصموئليعدولم

الاولصموثيل."اسرائيلعلىشاولمفكلأنهندموالربثاول

3(:)34-ه51

اختهارهأعلىصموئهل!دمكيف

الردي؟لهيزأىنبياَ!كنالم

أفندمكذباًتنبأأنهأم

اسرائلأنصيحالرلييندموكيف

ليندم"انساناَلهسلأنهينلىمولايك!بلااسرائيلنميح"...

51:92الاولصموئيل

الرليأبندمالتناقضهتانف!ئركيف
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بالرليأالاكلانعلىوشاولصمرئهلخلاف!صروكمف

.ناولوراءصموئللرجع.افكللرليلأدجدسارجع..!.

اr-3.:51صموئيل."..للربثاولوسجلى

صموئيلأرليغكليعبدهرليلشاولكانفهل

بالملك؟ثاولوعدالذىهوالربينمنفأىكذلككانف!ن

قدوانافاولعلىنوحمتىحتىلصموئيلالربلقال"...

البيتلحمييشىالىارسلكلعالىاسرائل...علىيملكأنعنولمه

:ا?6الاولصموئيلمد!..."لنيهليلىرأيتلىثلأني

واستعرضلحمبيتالىصموئيلذهبالتوراتيالربلنصيحةوبناء

مسيحه،الربأمامان:فيهفقالالياليكبكلهممنظرفأعحبهيصئىأولاد

ومسحه،داودصغرهماختارتقديسهموبعد.للرليالكلامهذاورقفلم

الرامة.الىبعدهاصمرئيلوعادحينهمنالقدسالروحعليهفحل

مكانهوحلضاولعندمنالر-روحذهبداودمسحلحظةومنذ

الروحهذاأمرلطالملكثماولرحالوتشاورالر-،قبلمنردىءروح

ليطئبالعودعلىالضربيحسنرحلعنيفشواأنالقراروكانء،الردى

يحسنلأنهي!ئىبنداودعلىالاختيارع«)ووق.كربهوفىيلالملكخاطر

معه..."والربجميلورجلبأسوجبارحربرجلوهوالضرب

:6118الاولصموئيل
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ويطيبإ-لقاعهبحسنكربتهيفرجالملكمرسيقارداودأصبحهكذا

الجبارلجولياتقتلهبعدخاصةيلمعنجمهفبدأحديثهبحميلخاطره

.المقلاعبواصطةالفلسطيئ

يشألمومماماَضاولتجاهلهحولياتمعالمعركةمنداودt_);ولدى

لماذاللتساؤليدفعناالتحاهلهذا!غلامياأنتمنابنهلفقالاضهاره

بداود؟معرفتهشاولأنكر

حين؟الىكربهومفرئجمطربهيكنلما

أيوناثانلولدهحميماًصديقاَهذاداوديكنلما

منه؟وبمباركةثاول.ممعرفةحولياتلحربداوديذهبالم

لابنرقالالفلسطينيللقاءخارجاَداودثاولرأىولما"...

الملكأيهاوحاتكابنرفقالابنر.ياالفلامهذامنابنجضهرئيس

منداودرجعولما...الغلامهذامنإبنإسألالملكلقال.أعلملست

،بيدهالفلسطيقورأسفاولأماموأحضرهأبنرأخذهالفلسطينيقل

يعئىعبدكابنداودلقال.غلامياأنتمنابنفاوللهلقال

55-58:الاولصموئيل(.(البيتلحمي

قبللداودودرعهوخوذتهثيابهشاوليُلبسلما3التحاهلهذالماذا

المعركة؟بدء

معك"الربولكن"إذهب:بقولهلياركهالم
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أكضبهالذىصموئيلربأم!بدهالذىأريه:شاولينادولربأى

لضاولمسحهف!نوبالتالمطوزاثغةزائفةصموئيلربفعبادةربهكانف!ن

سرهوالرليهذاكانو)ن.الاساسمنباطلاَيكونباحمهملكاَ

فكيفعليهوغاضبملكاَلضاولمسحهعلىنادمالرليفهذا،صموئيل

لندائهأيستحيب

وبمصداقيةالملكبقدسيةالتوراتيةالمقولةزيفيثبتالحالتينكلتاوفي

له.الإلهيالمح

اسرائيلفتياتداودالبطلحئتبالنصر،الاحتفالاستعراضفي

فدتتربواته"وداودألوفهفاول"فرب:قائلاتبدفوفالهازحأت

يضرليالذىالبطللأنالهزيجهذاحماعهلدىشاولقلبفيالغكلة

يعاينثاولبدأحنها"ومناالألوفبطلمنبكثكلأهمهوالربوات

:)6-9(18الاولصموئيل!صاعد!اَ"الومذلكمنداود

الصاعدالبطلوبينشاولالملكابنيونثانبينالصداقةوتوطدت

بالرمحطعنهوحاولشاولحنونفحنبطلهالشعبأحبكذلكداود.

الملكحقدفيزادمماتدرليهوحسنلخفتهنجاداودلكنمنه،للتخلص

ميكالابنتهمنبالزواجوعده)ذمنه،للتخقصمكيدةلهئروعندها.عليه

يقتلهأنأملعلى2:ها8الاولصموئهلالفلسطبنيين.منغلفةمًةمقابل

2:ه8aصموئيل.المعركةخلالالفلسطينيون
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أقوىكانلميكالحبهلكنالمتكاكة،غ!المعركةالىالضاليوذهب

فلسطينيةغلفةمئةالمهرمليكهالىيحملمنتصراَفعادالفلصطييالجي!قمن

نأعلبثلملكنها...ميكالابنتهمنبتزويجهللأمرللإذعانثاولفاضطر

أ:91الاولصموئيلداود.كتلواأنعبيدهوجيعابنهيوناثانكلَم

بنئةصهرهوأعلمأتىبه،وتعفقهلداودلصداقتهنظرأيوناثانلكن

الىفيئوبخاطرهيلطفريثماالأنظارعنيختفيانمنهوطلببقتلهالملك

صهرهشاولفاستفقدالخطةونجحت.قرارهعنويعودداودفيفتقدرضده

شاولحلفالملكغضبمنخوفاًالأنظارعنمترارانهلهقيلولماداود.

داودفاصطحبيوناثانذهبحينئذداود"يفتللاالربهو"حنقاثلأ

حين.الىعليهخاطرهفعفاشاولالى

فحاولعادأنيلبثلمءالردىالروحعليهصيطرالذىشاوللكن

للشريتح!ئبوأخذالاولىكالمرةنجالبههالثانيةللمرةبالرمحداودطعن

بنيةميكالزوحتهفاعلمته،لقتلهموامرةحاكوقدالملكهليدبرهالذى

صموئيلعندالرامةفينايوتالىففر،الهروبلهودبرت،الملكوالدها

أتىالئالانتصاراتبسببعليهالاضرهذاوحقدضاولفعقصتهوأخبره

بها.

الربلِكونوحيثصموئيلحيثنايوتالىداودثاولوطارد

نايوتالىمراتثلاثرسلهشاولوأرسل.الجميعمتناولوفيقربأكثر

وظنهاشاولحنونحنوحينهايتنبأونفعادواداودأخباريستطلعون
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لذلكيتبأعريانأينطرحبهف!ذامتنكراَنايوتوأتىثيابهفخلععليهموامرة

91:24الاولصموئيلالأنبياء"بينأيضاَ"أشاوليقولون

لمهذه،الإستنباءوظاهرةالإلهيةالحمايةهذهمنالرغموعلى

لحمبيتوأتىنايوتمنهربالذىداودعلىضاوولخاطريستكن

علىالملكوالدهخاطراستعطافحاولعبثأالذىيونائانصديقهيستحر

أتىلذلكعليهوحقداَعنفأيزيدمحاولةكللدىفكانداود،صهره

هيباليالحمروإتقاءالهربمنهوطلبالملكبغضبداودوأعلميونائان

أحسن.

وقدالكاهن(خيطوببنأخيمالكيستحروأتىنوبالىداودروف

حولياتبسيفوتسلحللربقربانأالمعذالمقدسالخبزفأكلالجوعانهكه

ملكأخيقالىنوبمنانطلقثم،الكاهنبعهدةكانالذىالفلسطيئ

حتملكعيىفيالغدرأحسنولما،والأمانالحمايةعندهمجدعفهحت

مصفاةإلىثمعدلاممغارةالىبعدهاونجاسراحهفأطلقالجنونإذعى

.حارثروعوإلىموآب

لداودحولييتسيفأعطىقداخيمالكالكاهنبأنشاولعلمولما

!سةومعهايخمالكفقتلدؤاغحارسهأمرالمقدَس،بالطعاموزؤده

بالواقعة.داودواخبرفأتىاخيمالكبنأبياتارونجاكاهنأوممانين

حدممي،عينمغارةفيللمبيتاضطرلداودضاولمطاردةوأثناء

جئةمنحزءاَواقتطعالمغارةودخلوغافلهمالحراستعبداودفاستغل
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نأالربقيمنلى"حاشاقائلاَ:رحالهلرغبةبناءقتلهرافضاَشاول

الرلي.لأنهإلعهيدىلأمذ،الرببمحعحلسعدى،الأمرهداأعمل

42:6الأولصموئيلهو"

وأعلمهناداهالملكشاولحبةمنالجزءوييدهالمغارةمنخرجود

لهوأقسموبكىضكهعلىشاولندمحينها،لفعلقتلهيريدكانلوانه

احمه.لييدولابعدهمننسلهيقطعلابأنه،ليطمئنهداود،

فيحملالرببماسميمسحشاولمثلعنصرياًشرهـاَملكاًأنأيعقل

والخرأالمحبةرسول)سم

؟التوراةأورثتناالذيهذاحاقدمسيحأى

)حمه؟التوراةتحفظحتىحياتهفيثاولأتاهاخصمأثرةأى

وعدالةامحبةمسيحهوبهونؤمننعرفهالذىالمسيحيسوع

أوطاهرةوتقرىعفةمسيح

ينتهى!لاتسامحمسيح

مطلق!ضرمسيح

الارتداداوئنيةوعلىالعنصريةعلىثورةمصيح

وليسوانصانانسانبينتفرقلاشاملةانسانيةكونيةوحدةمسيح

خاصة.لهاوليىأعداء،لها

الكرمليةابيحايلمنداودتزؤجبدأ،الذيالجديدالصلحجوفي

ابنتهشاولوأعطىاليزرعيليةاخينوعممنفتزوجعادثم،نابالأرملة
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حديدمنالعداوةف!حتدمتلايقبنلفلطيلداود،كانتالىميغال

اليزرعيليةواخينوعمالكرمليةاببحال)مرأتيهمعواحتمىداودوفريبنهما

الأولصموئيلاشهر،واربعةسنةلمدةالفلسطيىحتملكاخهثىعند

حشررينمنحولهمنعلىالإغارةفيوقتهكلضيخلالهاكان27:7،

رحلاَيستبقلموالأرضيضربوكانمصر،أرضالىشورمنوعمالقة

27:9الاولصمرئيل."..إمرأةولا

علىالدائرةدارتالفلسطية،-الشاوولية،الثانيةالجبهةعلى

.شاولابناءوملكيضوعوابينادلييوناثانالفلسطينيونفقتلالاسرائيليين

وسقطسيفهفأخذبالغةإصابةثاولأصيبالمعركةاحتدامأثناءفيكذلك

أعدائه.يبدالموتعلىالانتحارمفضلاَعليه

يأثيلئلابهواطعنىسيفكاستل:سلاحهطملثاول!قال"...

خافلأنهسلاحهحاملي!ثأللمويقبَحوني.ودطعنونقالغلفهؤلاء

قدانهسلاحهحاملرأىولما.عليهوسقطالسيفثاوللأخدجداَ

سلاحهوحاملفاول!مات.معهوماتسيفهعلىأيضاًهوسقطمات

31:)4-6(الاولصموئيلمعاَ..."اليومذلكليوجالهوجمغ

فيتروىالترراةان)ذضاولموتحادثةفيحلياًالتناتضويظهر

غلمانهأحدبيدمقتولأماتأنهفتذكرالاولالإصحاحالاولصموئيل

أحدأتاهصقلعفيداود)قامةأثناءبأنهحاءاذداودرضىبنوالالطامعين

حلبوع.حبلفيضاول.ممرتيخبرهالرحال
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ذؤجلبوعليكنثانياثفق:أخبرهالدىالفلامفقال..".

لايفتوراءهيضدونوالمريتوالفرمان،رمحهعلىيتوكأفاول

لقالأنا.عماليفيلهلقلتأنتمنلىلقالهانلىا.فقلتودعانيورائه

علىالذيالاكليلوأخلىت...وقتلتهعلعهلوقفتلاقينىعليقفلى

ههنا..."سيد!إلىبهماوأثيتذراعهعلىالديوالسواررأسه

(1ا:)7-.الئانىصموثيل

غلامهداودأمرحتىلثاولقتلهقصةسردمنالمخبرفرغإنوما

قيتأناتائلأعليكثهدلمكلأنرأسكعلى"دمك:لهقالًلأبقتله

:16االثانيصموئيل..."الربمسح

ملكاخي!قعندزوحتيهمعداوداختباءقصةفيالتناقضيظهركما

وانطلققبلهااليهلجأقدداودأنإذأشهر،وأربعةمشةلمدةالفلسطيئحت

عليه.شريرةكانتعينهلأن،الجنونمدعيأمنههارباً

نصذق؟القصتينمنأى

الأمىعدوفأصبحوالمحالفاتالسياسيةالمعادلاتتغرتفهل

الملكأخي!قفأصبحالسياصة،لمعافيداثماَيحدثماوهذا،اليومصديق

ذلك؟يدوممتىوالىوحليفأحامياَالفلسطيي

إلهيلوحيوبناءكثرراَ.عليهمداودتفخعوأولادهشاولموتبعد

تبدأوبذلكعليهمملكأيهرذارحالمسحهحيثحبرونإلىفىاوفىإنتقل

6لى.التورالتاريخفيحديدةصفحة
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الملكداود

ثماليزرعيليةاخينوعممنأمنونبكرهالملكلداودولدحبرونفي

منأبشالوملهولدكذلكالكرملينابالأرملةأبيحالمنكيلابلهولد

حضور.ملكتلماىبنتملكة

ححيثمنوأدونيا

أبيطالمنوشفطيا

عحلةمنويثرعام

والدهافزوحها،ميكالهحرها،اليزوحتهاحضانالىداودوحن

شاولبنأيثمبوضتالىداودفأرسللايش،بنفلطيالىبعدهشاول

زوحها:عنرغماَاليهفأعيدتالقدرممةزوحتهميكالليسزد

لهفقالبحو!يم.الىوراءهاويبكيمعهايسررجلهاوكان"...

(2اأ-:)35الثانيصموئيللرجع"،ارجع،اذهبالجيثى،تائدإبنر،

لطفأقامبعدهاانتقلثمحبرونفيحياتهداودبدأالسرةهذهعلى

منبيتاًلهفبنواوبنائيهمهندسيهصورملكامحيلهأرسلحيثأورشليم

ثهوع،:لهوولدالنساءمنالعديدفتزوجشأنهوتعاظمالارز،خثمب

اليداع،اليصممع،يافيع،نافج،اليشوعبيحار،،سليمان،ناثان،ضوباب

واليفط.
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عزةمذأورشليمالىيهوذابعلةمنالرليتابوتبنقلالاحتفالاثناء

علبهاللَةغضبفحميالنابرتالىبدهضاول،بنينادابأخو،الكاهن

ادخاليثحاءفلمهذهفعلتهعلىالذمنو)غتاظذلكمنداودفتأثر.واملاله

اشهرثلالةهناكوأبقاهالحثىأدومبيتالىبهفعرَجأورضليمالىالتابوت

معفعلتهعلىواعلانأتابوتهلاشضافتهاللَةباركهالذىعوبيدليتعند

كانكبراحتفالفيأورشليمالىالتابوتونقلداودرضي.حينهاأبينادالي

المستردةزوحتهميكالاستهحاناثارمماالتابوتأمامفيهويطفرورقص

ولد.لهايكونأندونالمسكينةوماتتالسفهاءبأحدوضئهتهف!حتقرته

فيمنلهبدلاكانالارزخشبمنبيتأللربداودأقامأنبعد

الالهي:الوحيوالدهالىفنقلداودبنلناثانالربفظهرخاص

بعدكأقيم.أباثكمعوافطجعتاياهككملت"...ومتى

وأنالإمميبيأيبنىهو.مملكت!هوائبتأحشائكمنيخرجالذينسلك

إبناَ..."لىيكونوهوأباًلهاكوناناالابد.الىمملكتهكرصياثبث

(1ا-74:)2الثانىصموئيل

ارتكزتالكلامهذاوعلى،لإلههلممانهداودبنىالوعدهذاعلى

ارتكزتالناثانيالكلامهذاوعلىملكيتها،لىممومةإثباتفياسرائيل

(...الآتيالمسيحسيكونداودصلبمنبأنهالتبشرعلىالمسيحية

داودصلبمنليى،نعرفهالذي،التوراةسادةيا،المسيحيسوع

فحوركملهدمأتىالذكطالحقثعمةلأنهانسانأكطصلبمنيكونولن
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سحلتالئمخازيكموكلوصادككموعنصرككموحقدكموعهركم

حقارةمنفيهلماوخحلاَاستيحاءمنهاالككلوأخفتمنهابعضأالتوراة

حملها.منوالصفحاتعنهاالتعبكلمنالكلماتتخحلودناءة

حصرياَوليسجعاءالإنسانيةمبتغىهوونريدهنعرفهالذىالمسيح

ا...شعبأومملكةفي

وأتواسبقوهالذينوالصالحينوالأنبياءالعظماءجيعمثاليةالمسيح

بححمويكونمملكتهيثبتملكأتريدونهكماالاطلاقعلىوليسبعده

!...عنكممنعكسةوصورةشهواتكم

منليستمملكتهلأنالسواءعلىالبشرلجميعهوالكرنىالمسيح

عالمكم.،لمالعاهذا

كلهاوهذه،والسلاموالعطاءوالتسامحوالخرالمحبةلمعا،عالمه

لكم؟يكونفكيفتعاليمكملطوليتلكمتورفيليست
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مثالية

ضاهدببتهسطحعلىالملكداودئمضيوأثناءالأمسباتإحدىفي

ويطلبها،عنهايسألقارسلالجميلالعارىمنظرهافأغراهتصتحمإمرأة

داودواضطحع.حنودهأحدالحثىاورياامرأةاليعامبنتبتشبعفكانت

بأمرالحثيأوريازوحهاأرسلأنفكانبالأمرداودوأعلحتفحبلتمعها

.وليموتليبعدهالأماميةالقتالخطوطالىمنه،

)نتهاءوبعد.وبنفاذهالامربتنفيذ،الملكالجيق،قائديوآبوأعلم

الىاليعامبنتبتشبعالجميلةالأرملةفضئمالملكأرصلالحداد،وفكالمناحة

.سليمانلهفأنحبتعادتثممات،أنلبثماأبناَلهفولدتحريمه

-ا8اللاويينبوصيةوذكرهوعنفهوالدهفعلةعلىالبيناثانوثار

لكنبها،،لجصلزرعمفجعكصاحبكإهرأةمعتجعل"لا02

في،بساطةبكلالتوراةوتروى.الحائطعرضبالوصاياضربداود

اوريازوحةلبتثمبعداوداشتهاءقصةعث!رالثانيالاصحاحالثانىصموئيل

محظيةلهفتكونالجبهةعلىلقتلهزوحهالإبعادوأمرهعليهاوإعتدائهالحثى

أهمفبتشبع:السطحالىالصعودعناءدونيثاءساعةيأتيهاالحريمبيتفي

إ...منهاالحكيمسليمانويأتي،غاويةصاقطة،،زانيةبكثرر:
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سَحاوبالمزامكلترانيمهيوهااالترراةفيدائماَالوسيلةتررفالغاية

كلماتهاوكأنعفويأ!كلانبصدقالحيوخررئلها،كنيسةكلاحواءفي

).اسَذانبلاالسمواتبهايلحونمفلاليح
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ولامارامنون

ذاابيهمنضبقاَأقل!كونلناليزرعيليةأخينعوممنداودبكرأمنون

للوصولوسقمفأحئهاتلماى،بنتمعكةابنةثامار،:لأبيهبأختهقلبهتعلق

عمهلنصيحةوبناء...االعذرويةالمختونثتهىوكلعذريتها،الى

اختهثاماريدمنالاوالشمراليالطعامورفضتمارضداود،اخييونادالي

ذاته.الوقتفيأبيهمنأبشالوموأخت

تأتىانثامارابنتهمنالملكداودطلب،بكرهسلامةعلىوحرصأ

رغمعلىواعصبهاامنونفاستفردهاالمر!ض،أخيهامخدعالىبالطعام

أختهوجلاخذ"واذا:2-017اللاويينوصيةرغموعلىتوسلالها

اماميقططنعارلذلكعووىورأتعوردهاورأىامهبنتاوابيهبنت

وطردها،تهاواأبغضها،وطرهمنهاقضىأنبعدثمفعبهما..."أعين

رماأوذزتالملؤنطهارتهاثوليومزقتمهانة،ذليلةالمسكينةفخرحت

...تبكيصارخةوانطلقترأسهاعلى

فيلامنونالثراضمروقدخاطرهافعيبابشالوماخوهاوشاهدها

هو.-لااخوكاسكتىاخقيا"...لالانقائلأ:عليهاالامروهزنقلبه

3:02الثانيصموئيل(الامر...(ه!اعلىللبك!غعي i
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نتقاملاا

لعرضهمنتقمأالفنمحزازاثناءشراَامنونلاخههترئمىابشالومانثم

ثلاثهناكوبقيحث!ورملكتلماىحدهالىهربثم.وكرامتهوضرفه

وعلىوالدهعلىانقلابيةثورة!لنبعدهافعاد،ساعدهاشتدحتىسنين

..إ.البيتلحفظالعش!رنصاعهتاركاَداودالملكفهرلييعيشها،الىالمفاهيم

ودخلواللىهسطحعلىخيمةونصبالمدينةابثالوم"واخل

5161الئاني!موئيل"اسرائيلجمغامامالعثرةابيهسرارىعلى

أخيتوفلمصتشاريهلنصيحةبناءَحاولبل،بذلكابضالوميكتفلمو

.والدهقتلوهوشاى،

والنئوة،والبنؤةالابوةفلتكنهكذا

المماتيومحتىعاهرونىثبق،ملك

يتناكحونملركوأولاد

...أعقرقونفحَاروبنون

عانتمماالبشريةفأرحتمستث!اريك،وصيةنفذتابشالومياليتك

...ابعددط
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الجميلرد

وتنكر!ستحوهمالههملجأ!ومعليهالفلسطينيينفضلداودوفسى

والقتلالموتوأذاقهمعليهمالحروبفشن،معهمالجوارحسنلعلاقة

يداهصنعت.مماوالفخرالنصرانضردةللربورنموالدمار(والاحراق

2-الثانيصموئيلفيالتوراةفح!متهالفلسطيئ،بالضعب Y rمرنم"

الاتصالصفةداودواستنلالرلي"روحبهثكلمالذمميالحلواصرائ!ل

انهبححةمنهاثممنولطردهمسكانهامنالارضلشراء،يهوهب!لهه

الاسرائيليالثعبليالتورالربضربأنفبعد.للربمذبحاَور!دها

ملاكحاولوحينرحل.ألفسبعونودانصبعبئربينمنهوماتبالوباء

نادماَوحههعلىداودسقطليهلكها،اورثليمعلىيدهبسطالرب

ارضضراءلندمهاثبلالاَعليهوأضارحادنبقهفأتىالبلاء.لرفعبهومستغيثأ

الشعبمنفيسقِط!سزضبعليهاللرليمذبحلإقامةاليبوسىارونة

.ايامثلاثةلمدةالأوبئةمصائببتحمللهوتهديدهغضبهالاسرائيلي

التميذالانحتارهداودعلىوماووخهوأشاروعدالداودىفالرب

الوباءإ.اوالتشرداوحوعاَفالموتوإلا

الوعدبتحقيئنهاالمتعلقوخاصةالامررهذه.ممثلكلزحلاالالههذا

تنفيذفيتلكرأكطف!ن!واسحقويعقوليأبراهيمللأحداد:قطعهالذى
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التغيكلاحداثمعناهصيكونعليهاوالامتدادالارضبامتلاكالمتعلقةرغائبه

هووهادمائهموالكمنالاصرائيليةالجثثمنالكثوحسابعلىولر

منهما...الفاَسبعينبالوباءفقتلذلكعلىعزمهاثبتقد

تجذرهاوادعاءواتحالهاالمحطحضاراتسرقةفيسابقاًحصلكما

اليالدينيةالزانيمخلالمنالحضاريةالسرقةمارسداودف!نوتأصلها،

ناتثبتواوغاريت،ثهرارأسفيالمكشفةفالمخطوطاتنظمها:ادعى

بوحدانيةاانعلىكانتالكنعانيةالاراميةخاصةالقدرممة،الضعوبجغ

اللَةإلىتتوحهوكانتالعلياالكونيةوبالمثلالاخلاقيةالتعاليموبانسانيةللَةا

صورهابعضظهرتخلقيةوممارصاتتعبديةوترانيماناشيدخلالمن

الههوالكنعانىفالرلي.المسيحيسوعوتعاليمتبشرخلالمنبعدفيما

الامم،بينكلافىولاوانسانانسانبينكليزلا،وجالومحبةحقالهخكل،

الغرباءمعبلفقط،بينهمفيماليسوالبروالخرالمحبةفعلمنهيقربهمفما

فيهايقبللاساديةدرحةالىشرررثىالتووالربانحينفيوالاعداء

يخميتالأحياءألوفألرفمنضرالوعدوتحقيقعندهفالارض:المساومة

لهورتعقاوحفنلهميرفاندونغرهمبموتويهدديثاءمامنهم

...وريد!

لنفسهيختار،الحياةبنعمةالكونأمذالذىالحقيقي1اللةانأيعقل

ويخرهماأوحادكداودكذبةانبياء

جيعأ؟نهمكانخئرتنبوءوأى
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أثالهم؟وحودفيللإنسانيةكانوسلامنجاةملتصىوأى

والاحتيالوالسرقةالقتلغررعلىقائماَكانالتوراتىالاصتنباءهل

؟الشعوبوطردوالتعدىوالزنى

؟.الشروطهذهبغركانهلالإلهمنوالتقرب
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الحكيمنسليط

الجميلاتجميلةالضونميةأبيشجفكانتبالبردويصابداوديشيخ

منالرغمعلىللاسفلكنها.لهمدكةخ!)سرائيل،شيوخأختارهاالئ

مكامنلإحياءالمستحيلوبذلمعهاضطحاعهامنالرغموعلىأنرثتها

عذريتها.علىبقيتفهه،الحرارة

بن-ادونياوحاول.البيتزعامةتولَيعلىالأبناءبينالحلافودث

بتشبعلكنوفرساناًحيشاَحفز)ذالسلطةعلىالاصتيلاءححيثمنداود

أعادتإذاليهاداودفحنصوتها،فأحمعتهالملكعلىدخلتصليمان،أم

تولمطيعلنالبوقنُفخقليلوبعد،الخيمةفيتستحمعاريةصورتهامخيلتهالى

ا.اسرائيلعلىملكاًالنىناثانفصسحه،الحكمسليمانابنها

حصرةقبهوثيداودماتالملكمنصنةأربعينوبعدالوقتهذافي

العذراءإ.الجميلةاليشجعلى

ذلكعاداتحسبالمذبحبقرونالهيكلفيمستحراَادولتاوفر

حراً.صليمانفأطلقه،الوثنيةالزمان

الملكلهفكانتشبعوالدتهمنبهمبموالدهبركةنالصليمان

الىفلألىوالدإ،كهترمماضيءلهيكونانداودبنادولتا،وحاولوالسلطة

لمفما...الهزوحةال!ثجتكونأنعلىتساعدهانررحوهاسليمانامبتشبع

إ.رأصهفيالحميةوغلتللامرسليمانفثارهو.يستطيعهعفهوالدهيستطعه
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؟عندهالجميلاتوآخرابيهحلوةمنيتزوجداودبنادونئاانأيعقل

كانتكماقلبهفياببشجوحسرةادولئاوماتااخاهقتلانفكان

منحديدةبصفحةعهدهالحكيمصليمانوفتحقبلامنابيهقلبلط

بنيرأبباسماتبعهثمأدونئا.اصمصفحاتهاأولىرأسعلىدونالجرائم

بسلامتخدرب3يؤنفستدع"لا:موتهقبلوالدهلوصيةتنفيذأصروية

2-6الاولملوك"الهاويةالى

الاقامةعليهفرضالذىحتملكمعكةبنئهعياسمكانثم

عنيفتشالمديةخارجذهبلأنهقتلهأنلبثماثمأورشليمفيانجبرية

خدمته!منفراعبدين

فيالحلمفيلهالإلهترائىسليماناستحقالدمويةالبدايةبهذه

مميزأ.حكينأقلباًفاعطاهحبعرن

سليمانيكنفلمالزوحاتتعددفيقياسيأرقمأيحلولبهي

موآبيات،:كث!رراتغرلياتنساءأحببلالفرعونابنةمنبزواحه

الربعنهمقالالذينالأمممنوحثتات،صيدونياتأدوميات،عمونيات،

قلوبكميميلونلانهماليكميدخلونلاوهماليهمتدخلرنلاإسرائيللبى

النح!اءمنمًةسبعلهوكانتبالمحبةبهولاءصليمانفالتصق...آلهتهموراء

نا،سليمانشيخوخةزمانفيوكانالسرارى،منمئةوثلاثالسيدات

..."!ذهبالربمعكاملاًقلبهيكنلمواخرىآلهةوراءقلبهأملننساءه

العمونيين"رج!وملكومالص!دونمينإلأهةعشووتوراءسليمان
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الذيالجبلعلىالمؤابيينرجسلكموشمرثفعةسليمانبنىحنئلى..."

نسا"لهلجميعفعلوهكلىا.عمونبنىرجسولمولوكاورثليمتجاه

1-1:الاولملوكلاَقهن"ويلىبحنيوقدنكناللواثيالفريبات A

مثزهالذىالأمثالسفروكاتبالانشاد،نثيدمنظمالحكيمسليمان

ب!لهه،الايمانضعيفتراهللرلي،هيكلأفبنىمرتينلهوتراءىبالحكمةالهه

من6لقوغووكأنهنسائهلآلهةويتعبد،قبلهمنأصلافهفعلكمافينكره

ا.التحربةقيدهيوالوهيته،ربوبيته

يفعلهلمما،وقادةثعباًإصرائيللبئفعلطالماالذىالرليهذا

تنكرصليمانفحتى.عندهمداثمينوامتحانتجربةموضوعهولفررهم،

وملكارت،وكموشوملكوملعشمتروتويتعبدايامهآخرفيفيعودله،

ناالمعتادومن...االشبقيةوحيوانيتهشهواتهوراءوانسياقاَلنسائه)رضاء

الحكيمسليمانأماضيخوخته.فياليهو!عودضبابهفيلخالقهيتنكرالانسان

للَةبالممانهعقمأيامهأخرنيحكمتهلهاثبتتإذ،العكسالىفاهتدى

الوثنيةابالآلهةالاكلانالىفارتدالواحد

التحربة؟!...بعدالمعرفةأهىأاسليمانعندالحكمةهيأهذه

عليهاكاناليالاخلاقيةالمناقبيةعلىأمحكيماَسُميهذاأعلى

s,..سريه-!مئةوثلاثسيدهامرأةسبعماتالف،النساءمنلهكانهلأنام

فلو؟الحكمةتأتيهأينومنأيحكمكهذاملكالعباد،بربَفيهف

أقلوهذا،السنةفيواحدةمرةسيمانمجامعةحظوةالواحدةللمراةكان
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كانأنهذلكيعئالواحدااليومفينساءثلاثلسليمانلكانحقوقها،

يأتيهأينفمن..أ.بنسوتهومتفزلأللمضاحعةمتهيئاًعاريأأيامهيمضي

دلَة؟والتعبدوالعدلوالتثريعللحكمالوقت

علىبعقلتطلعواانبعدتقرلواانعليكمبالتة،الكنيسةرحاليا

الملك؟هذاتصرفاتفيالحكمةأين،التوراةفيصليمانصرة

بأقواله؟تثئرونرمزاَحعلتموهحتىحيا-لهفيالفضيلةأين

الذينمنخوفبلاالحقيقةتقولواانالافاضلايهاعليكمر،دلَة

الكلمة؟وطاعةالحرفبعصىفتنفذوهاغايا-لهمإلىيوحهبرنكموراءكم

والسليصانأكانتالئالديكيةالشبقيةالتعدديةفيهيالحكمةهل

عبدها؟اقىالآلهةلتعددية

فيضودطالأنشادنشيدسفركلماتمجونفيهيالحكمةوهل

النشيد؟هذافيبذكرهالتوراةتفخرالذىالتهتك

فتيأ،راهباًكانيومأنهالفاضلينالادياررؤصاءأحدلمطروى

منيحتويهلماالأنشاد،نظرأنشيدقرأةالرهيانجميععلىيُحرَمكان

بالحرالشبالخصفحونهالرهبانفكانالمرأةوصففيواباحيةتهتك

الغرائز!ة.6لهمولتصورالجنصيلكبتهمتفحيراَ

الأنشادنشيدوحودمنالمغزىهوماالقساوصةأحدمرةوسألت

؟التوراةفي
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المومنتغزلالىيرمزانمابحبيبتهبتغزلهسليمان"انمجتهدأ:فأحابئ

إ"المسيحبكنيسة

:فالإبقاءالسليمانىالعهرلتبرورالضعيفالاحتهاديقنعئلم،بالطبع

فشكلالمسيحيةالمثلنورانيةعلى6ليالتورالواقعفرضالىيهدفانماعليه

.والاستفهامللشكظلالاَخلالهامن

مارسهمااللذينوالظلمالديكتاتوريةفيهيسليمانحكمةهل

؟الموتحتىفأذئهعلىضعبه

فيلهأقامكمالهخصمأالآدومىهددلهفأقامعليهاللةيغضبالم

نباط؟بن-سبعاممصروفياليداعأبنروزندمق

فُرضماوارفضواايمانيةعقليةثورةاعلنوهاالعقلاءالكنيسةرحاليا

البسطاءللموفينواعلنواتدرونلاوانتمايمانكمحوهرلأضعافعليكم

فيحاءماأما.سيانمنها،بزئوهأو،سليمانمنالحكمةوبرئواالحقيقة

سرقةالانجليساليهالتوراةنسبتهاحكممنالامثالكتابوفيالجامعةسفر

امتلاكوادعىوأحرقهامدنهمدئروالذبنسبقوهالذينعنوانتحالأ

الغير.علىالغزوحروبيضنولايعتدىلاالحضارةلهفمن.الحضارة

وحضارياَمادياًالفقيرةالضعوباننرىالحروبتواريخملاحظةومن

الحمبعبغيةغررهاعلىوالامتدادالإعتداءحروبشنَالىتسعىكانت

عنصرىدموىضعبعندالسبباناحتمعاذافكيفوالحضارى،المادى

؟اليهودىالشعبمثل
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الثورةعلىالثورة

علىالشعبيةالثورةكانتسليمانوالدهرجعاماستخلفولما

منبناطبنوربعام)سرائيلفاستدعتسليمانحكمةحورضدأضذها

مدويةالصرخةكانتللشعبرحبعاممقابلةوفيعليها.لتملكهمصر

عليناأبيكعوديةمنلخففانتوأمانررناقئىأباك"...إن:حريئة

ملوك..."بخدمكعليناجعلهال!يالثقيلنرهومنالقاسهة

4-ا2:الاول

الملكحكممناقسىللشعبالمستخلفالملكحوابوكان

أذبكمأبي.نركممنأزيدوأناثقيلاَن!رواَحمَلكم.أبي."0المُصتخلَف

اا-ا2الاولملوك(.(..يالعقارباؤدبكموأنالالسعاط

شرطةرئيسادورام،الشعبورحمالظلمعلىالثورةواندلعت

الأنبياء:أحديدعلىبناطبنلكلبعامكلامهالربفأقام،التسضر،فمات

أفرايمحبلفيشكيممدينةوبنىاسرائيلعلىفملكالثيلوني،أخئا

طمسهاحاوللممانيةقيممنتمثلهوماوقدسيئهااورضليمتاركأفيهاوسكن

تذكرمنوخوفاَإ.العتيقاانهالىوشعبهبالعودةوذلكوتجاهلهاونكرانها

"...بهرلهم:وقالذهبعحليلهمأقامأورشليمفيآلهتهمالاصرائيليين

اععدوكالذينإسرائيلياألهكهوذا.أورشليمإلى!معدواأنعلكم
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Ijمصر.أرضمن ejjملوك."دانليالاَخروجعلأيلبعتؤحدأ

A-212الاول

متنبثاَلأحلهالث!يلونيأخئافأنطقالتوراتيالرليمفكهالذى-سبعام،

الرليلهذايتنكر،سليمانحكمةظلممناصراثيللانقاذيستدعيهبه،

ضعبهعلىتكريمهماويفرضلهمايتعبدالذهبمنبعحلينعنهوي!شعيض

الربأليىالاحتفالات)حدىففى،عليهالرل!غضبأئارمما.عنهبدلأ

أحدبواصطةحرمحهاأعادأنلبثماثمضلالهعنورتدععفهرربعاميد

ررعولمووبعاملكناوقدرتهالرليذلكقوةويتهيبيتعظروبعامعلأنبيائه

ا...الآلهةمنغررهعبادةإلىوالعودةالالهذلكنكرانالىفعاد

ضيءلابحتةتوراتيةصناعةهوالوراتيالاله)نروبعامقصةتعئالا

فيها؟الحقيقيةالألوهيةمن

فهل؟اسرائيلعلىليحكملكلبعامالالههذااختيارنف!ترفكيفوالا

الأنبياءأنأويخطىء؟الذىالإلههذاهوالهواىالإختيارأبذلكأخطأ

وكيفمايثعاؤونلمنويوحهونهارسالتهيحرئونكانو،بالتبليغكلفهمالذ-ش

؟.يشاؤون

علىكدمأنيلبثلاثمالربيخزهلم)سراثيلملوكمنملكأى

الاختيارأذلك

الرلي؟يخنلموالصعر-ستكبلمملوكهممنملكأى

؟رحبعامابنهأم؟سليمانأمأداود؟
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ابعهخطالاجمحليصارهـالذيابضالرمبنتمعكةبنأبيامابنهأم

ا-53الاولمدوكالهه"الربمع!ملاَتلبه!كنولمقبلهعملهاالتى

لرحبعام؟اختيارهعلىندمهبعدالرليأختارهالذىرربعامأم

ابنهأناداليأم

أخئا؟بنبع!ثاأم

ايليا؟لهتراءىالذىأخاليأم

الربهذايختاوهمكانالذينالملوكمنالمطافآخرالى.أم..أم

علىفيوثرونالاستنباءمهماتيمارسونكانواالذينالانبياءبواسطة

انهاعلىوأوهامهموتصوراتهموأراعمممثماعرهمعليهويفرضونالشعب

والمحازر،،والمقاتلبالمخازىيحفلكححلتبدوبالتوراةف!ذا،مقدسة،إلهية

مختلطةالمهزئةوالجث!ثالقتلىرائحةفيهاصفحةكلمنفتفوحوالمحارق

بأخبارتحفلكما..ا.وأصنامهاللأوثانالمقدمةوالاشو!ةالبخوربروائح

...االاوثانبقيةمنغباءأضدلبههكوثنفتظهرهدتة،الخيانات

صحلألتكونالتوراةصفحاتفتمتلىءالرليمختارىمخازيوتتوالى

تسميتهعلىالضعببسطاءويجبرونالكناثصفيقداصتهعلينايفرضرن

مأمنفييكونكيالقدصيةضكلياتمنبهالةويحيطونه،المقدسبالكتالي

يتمردإ...ومنينكرومنيكمنحرأةمن

ضء:كلويؤولونشيءكللكك!رونالحقيقةصألتوأن

غرهمالآحديعلنهالاالدفنئة
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غرهم!يعرفهالاستورةاللَةوإرادة

ايشاؤونكمايثاءة،للَة

وويلىواللَة

!.الحقيقةالناسكليعرفالآاللة)رادةوهذه

الدينفىالتورانىالوشميبقىوانمفدسة!النوراةنبقىان

كلهوهذاالضى،المسألةهيهذه:المؤمنينلكوبوفيالمسيحى

...!بعنهالكفرهذاوغير،الايمان

الصكل!الِهاانتمسكين

فمفمهامنانطفنهبخافونالذيالماردابهاانتمسكبن

ارضاءشينأ،لاتففهمعافأوجعلودقزمأالكهنةمسخكلقد!مسكين

السواءإ...علىوالالجيلالتوراةلحاخامات

له!عقللامننعس

الاوحدااللهفكرةعفلهبسئوعبلممنونمس

له،إلهلالهعالكللافمن

له،عفللاله،إلهلاومن

العم!!ائبنهمنوخبره،ليمانمفولنان
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الأنبياء

اليومأنهأتعلملهوثالواالعثعإلىالانبياءبنوخرجاللبيت،الي

رأسك"علىمنسيدكالربيأخذ

.الكلامنفسكاناريحاولي

ال!ثيء.نفسفقالواابنائهممنطسونخرجالاردنوعلى

وتلميذههو!عبرماؤهفانفلقتبرادئهالأردنايليافربوهناك

منوخهلنارمنمركبةأذاويتكلطنيسرانهماوفيماوهاك.اليثع

يرىاليشعو!نالسماء.الىالعاصفةليايليا!معدبينهمالفملتنار

ثابهومزق...أو!رسانهااسرائيلمركبةابي،ياابي،يايصرخوهو

الىاليثعوعادمرثينالماءبهوفلقتسقطالذىايليارداءواخذ

I"2الثانيملوكريحا:

لممافعلَمهعنه،بديلأنبياًيوشافاطاليثعبنايليامسحوهكنؤا

سيدهرداءاليشعاخذلدىإذتجرلييةعحائبهاولىفكانت/الآخرونيتعلمه

2-14الثانيملوكايليا"الهالربهو"اينقاثلأمرتينالاردنبهضربايليا

قلبه!اطمأنوقداريحاضفةالىاليصمعوعبر،الاردنفانفلق

ماءنبعفيالملحالبثحطرحالانبياء،ابناءلتلمسوبناءاريحا،وفي

!للشربصالحنبعالىفحولهردىء
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بااصعد>>:لهبفولهمصغاراولادعئرهابلليتالىصاعدهووفبما

ولدأ.واربعين6شينالوحوشمنهمف!فزستالر-باصماليثحفلعنهماقرع"

ويهوذااسرائيلملكشافاطيهولنصرةاليثعيتدخلادوم،بريةولط

منهليثربواماءخزانالىادوموادىفيحولالمراليين،علىحربهفي

علىالربكلاموكانايديهمالىموآبالربفدفعوماضيتهموبهائمهم

وتقطعوننحتارةمدينةوكلمحمن!ةمدينةكل"فتضربوناليثع:لسان

جيدةحقلةكلوتفسدونالماءعيونجمعوتطمونطيبةثجرةكل

91-'الثانيملوك."بالحإرة

ملأالمرابينمنلهاأوانقاالأنبياءاحدأرملةرغبةعندونزولأ

وعاضتزوحهاديونووفتفباعتبالزيتاوعيتهاوجميعمنزلهاخزانات

ا-7()الرابعالاصحاحالثانيملوك.المباركالزيتمنعندهاتبقى.مماحياتها

غلامهمعوتطعمهتأويهكانتعاقرشونميةامرأةلجميلوردأ

ماتانلبثماغلاملهاوكانفحبلتلها.ابنبولادةبثئرهاححيزى،

اليثحفحاءبالأمروأعلمتهاليشععندالكرملحبلالىفحاءت.حينبعد

rv-:)A)tالثانيملوك.الميتللولدالحياهَعادوأضونمالى

والسويقالشعومنرغيفاَعثعرينمنرحلمئةاشبعشلشةوفي

)...عنهموفضل

مصابأوكاندمشقفيالاراميالملكحيشرئيسنعمانوأتاه

عليهفعرضا...الاردنمياهنيمراتشعغطسهانبعدفضفاهبالبرص
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فقط...الربلأحلذلكفعللأنهاخذهارفضعظيمةهديةنعمان

إَحزلنفسهوأخذالطريقعلىبالنعمانولحقالامر،ححيزىعبدهواصتغل

عليهفغضبالامراليشعاكشفعودتهولدى.سيدهعلمدونالهديةمن

:هالثانيملوك.النعمانبرصاليهونقل

احدهمفقدللخشبالانبياءاحتطاباثناءدطالاردنضفةوعلى

الفأسفعامتبعودالماءاليشعفحركتظهرلموفغرقتالنهرفيفأصه

6:)ا-6(الثانيملوك.بيدهصاحبهاوأخذها

فتدخلاليشع.يطلببالمدينةالملكحيقاحاطدوثانمدينةودط

يطلبونالذكطالرحلالىليهديهمالسامرةالىوقادهمالجيشوأعمىالرب

ب!طعامهماسرائيلملكفأمر.اعدائهمبينهمف!ذاعينهمالربفتحوهناك

اسرائيلارضليدخلوايعردوالموديارهمالىفعادواوباطلاقهموسقايتهم

(-4123:)6الثانىملو.ثانية

الملكأرسللها،الأراميبنهددحيقمحاصرةحينالسامرةوفي

اللذينوالجوعالحصارمسووليةمحملاًاياهالثعقتليطلبالاسرائيلي

الربفأوحىحوعاَ،للموتدفعاًاولادهاالنساءاكلتحتىالمدينةاصابا

هربأالاراميينمحلةالىيذهبواانالسامرةمدخلعلىكانوابرصاربعةالى

وصولالاراميالجيقتوفمانوصولهملدىفكان،والجوعالموتمن

البرصفتلهىمحتوياتها.بكلخيامهمكلتاركينففروااليهماعداثهم

فأتواألهموايومينبعدثموطمروها.وفضةذهبأوأخذوابالاكلالاربعة
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ولماالامراستطلعمنفأرسلخدعةفظنهابالأمراسرائيلملكواخبروا

وصدقتالمحاعةوانتهتالاراميالمعسكرالىالثعبخرجالخبرصدق

الدقيق"كيلةالحصار:اثناءالشعببهايطمئنكانالياليثعنبوءة

الابعالاصحاحالئانيالملوكب!ثاقل."الشعروكيلآبشاقل

اليشعلهفتنبأ،سيدهشفاءيسألهالاراميبنهددرسولحزائيلواتاه

اسرائيلوسيحاربمكانهسيملكرسولهاىوانهسيموتسيدهأنبقوله

ويضطهدها.

حزائيل،رسولهمكانهالحكموتولىبنهددماتاذضم،وهكذا

قبل!...مناحديحاربهملمكماالاسرائيليينوحارب

ايشعومسحهالسلطةالىيهوشافاطبنياهوبوصولاليشعوتنبأ

إ...نبوءتهوتحققتاسرائيلعلىملكاَبعدها

بذلك.اليثعلتنبوءتصديقاَالكلابحئتهاوكلتارواييلملاتكما

بعدهاوماتالاراميينعلىبانتصارهليرآشتنبأالأخررمرضهواثناء

المشيعونفألقىالمدينةالموآبيونهاحمالجنازاتاحدوائناء.ودفنالي!ثع

اليثحعظامومسنالميتنزلولماللامراستعحالأاليشعقبرفيالميتبحثة

(2ا2-0)13الثانيالملوك.رحليهعلىوقامابةاليهعادت

الأربعمئةالبعلانبيأفقتلالتثبيايلياايوراتىالربيخزلمااليثعوقبل

علىالملكأخابفيهم.ممجزرتهليقنعقيشوننهربدمائهموصغوالخمسين

المقدسة؟بنارهخدعهمانبعدوالبط!قوالفتكالقتلفيإلههمقدرة
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يجيبالذي"لأنبالنار:يجيبالذىالههحدارةايليا،يثتكى

اليونانية،النارحيلةالىلجاء:18،23الاولملوكافة"لهوباقر،

فيالإلهيةالنارأعحوبةلرؤيةالمتحمهرةللحشودخداعاً،القدممنذالمعروفة

خفيةَ،،عليهذزانبعدالغايةلهذهأعذهقدكانالذىبالماء،المبللالمذبح

asideالفولميكبحامضالممزوجالفوصفورمسحوق fulmiqueنامااللذان

وكأنالأمرفيبدوأخاذين،ولهيببوهجيشتعلانحتىبالرطوبةيشبعان

الماءمنالرغمعلىالمذبحفيالنارفاضعلنبئهلنداءاستحابالايليوىهلالا

متتالية.مراتولثلاثبغزارةعليهالمسكوب

الحطب.وعلىالمحرقةعلىومبزاماءجزاتأربعاملأوا،)وقال

:1833الاولمدوكلثلثوا"ثلْثواوقالفثنوا،ثوا،تاللم

الربنار"سقطت:حتىبالرطوبةالحارقتانالمادتاناضبعتانوما

القثاة"ليالتيالمياهولحستوالرابوالحجارةوالحطبالمحرقةواكلت

:1838الاولملوك

الاربعمايةالانبياءرقابعلىللدمالمتعطشايلياسيفبعدهاوسقط

وممحيدودهةتعحبصراخوعلاقيثون،نهربدمائهمفصبغوالخمسين

العثرين.القرننهايةفيحتىكثرهم،وماالبسطاء،المومنين

اسرائيل،علىملكاًنمضيبنياهوايليامسحالربذلكمنبأمر

النبوةصرواعطاهعنهبديلأنبيأشافاطبنواليثح،آرامعلىملكاَوحزالًيل
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قيهحزاثهلسيفمنينجو.لالذى،..مفاهيمهالهوحددالاسرائيلية

91:71الاولملوك."اله!ثعيقيهياهوسيفمنينجووالذي!اهو

بقيةولتسقطالاسرائيلىالشعبعندالحقيقيالنبوةشعارهوهذا

توحيدى.ممظهروطمسهاالحقيقةصترتحاولوالئالمخالفةالضعارات

.كاذب

بالنطريحيبقاتلإلهوأىاسرائيليانبوتكغكلللقتلتدعونبوةأية

هذا؟الهكغر

النقيضهىوالعفووالتسامحللمحبةتدعوالئيصوعتعاليمأليست

إلهه؟ولتعاليمايليا،)النى(لمصارسات

اليناالمسيئينلأحلالصلاةوالىلاعنينامباركةالىيسوعيدعُلما

مبغضيناأالىوللإحسان

ايضأ3الأيصرلهحؤلالأيمنخدكعلىضربكمنيقلالم

بالخر؟الشرقاومبلبالشرالشرتقاوملايقلالم

لكم؟يغفرواغفرواترحمراإرحموايقللما

وازود؟لكميكالبهتكيلونالذىوبالكيلتدانوالئلاتدينوالايقللما

أغمدالكهنةرئيىعبدليضربصيفهشهرحينلبطرسيقلالم

يؤخذ؟بالسيفيأخذبالسيفالذىلأن،بطرسياسيفك

بعدها؟ادينوهل3المحزرةبعدبالسيفايليااخذفهل

له؟سيكالكيلوبأى
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؟السماواتملكوتهولاءلمثللإنالمنكأتونالاولاددعوايقللما

ناالكنيسةتقبلوكيف؟الارضوحرشفتفزسهماليثحيلعنهمفكيف

البش!عأامثالممحد

القتلةيحبفهو،المسيحيسرعتعاليمنقضعلىالتوراتىالألهان

حيأ.ايليااليهرفعلذلكاليهو!قربهمويحميهم

تبش!ررصميمفيوالكونيةالمثاليةالمسيح!موعتعاليمدامتما

تعرفهالذىايلياباسمالمزاراتاقامةالكنيسةرحاليشحعفلماذاالمسيحية

؟الياسمارب!سمالناس

الياسمارصورةداخلهافزفعالقتلةتمحدانالكنيسةتقبلكيف

قدميهأتحتالبعلكهنةوحثثسيفهضاهراً

واالمسيحيةالتعاليمحرهرمنهمالدماءوصفكوالعنفالقتلهل

؟اليهودىالوثئالزاثعمقمن

علىكنائسيقيمانالمسيحيةالتعاليم.ممثاليةيرمنمن!بلكيف

الثوراةأبطالمنبطلاسمعلى،والقتلالعنفرموزمنومزاسم

ينأمولدا

الصلواتوررفعالاعياديقيمأنبالمحبةالتبشريدعيمنيقبلكيف

أالساديالقاتل،الوثنالالهصورةكلثلنيلاسمتخليداَ

ايليااوايليأوالياساسميحملمنالمسيحيةفِىالاشخاصمنكم

التررأ-لى؟ايليا"البر،(باسمتيمنأ
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الأصم؟نفسيحملمناليوماليهوديةفيالاثخاصمنوكم

نغاليأصبحناأننايعيألاالمسيحيينعندالاسمحملفيالتفوقهذا

انفسهمأاليهودمناكئروبوثنيتنابيهوديتنا

اليهوديةالوثنيةبالأخلاقوالمفاخرةالتوراةأبطالممحيدذلكيعيألا

الساميأالمسيحيالدينقلبفي

ايليا()جعإيلياتهمأنيعئهلاليوماليهودعندايليااسموندرة

فانستهمالاحرامفيالتوراتيايلياعلىتفؤقتقدالحديثالعصرفيالكثرة

كفرياسينفيارتكبوهااليالحديثةالمحازروأنكانأزمنفيفأصبحاياه

احراموساديتهابإحرامهاتفوق،العربمعحروبهموفيوفلمطينولبنان

كللهملانايلياقصةلتذكرالحاحةلهميعدفلم،البعلكهنةمجزرةفيايليا

ا...كلهاالانسانيةبحقيرتكبونهامجزرةكلفيقصةألفيوم

باليثعقتلةوانتهاءبإيليامروراَموسىمنإبتداءالتوراةانبياءفحميع

همفلا.حمايتهوتحتمرئفالهباسمالفظائعوارتكبوانبوتهممارسوا

لغيرهموبغضهموساديتهملحقدهموهميةصورةإلاالههموماحقأنبياء

.الشعوبمن

مخلوقاتفحميعالكراهيةيعرفولاشعباًلغضلاالحقيقية،لتة

محبتهفيوتتوازنالخلقنعمةفيعندهتتساوىأوحدها،ومحبةبحكمةالارض

ولا،الوانولا،الحقاللةعندعرقيةفلاممييز:أوتفرقةدونجميعألها

المحبةلفيضالحياةنعمةفيهنفخواحدعندهالانسانف،شعوبولا،مذاهب
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وقادتهااسرالًيلانبياءأرادهحينفيعنه،منعكسةصورةوأرادهوالخرر،

بالنار.إلايتكلمولاوالكراهيةوالتفرقةوالقتلوالشرالحقدتعك!صورة

العبر!الشعبحقيقةتعكسالتوراةفيالمدؤنةالاحداثجميعان

والاحتقارالبغضومشاعرالشعوبلجميعالكراهيةماعربرضوحوتظهر

الشعبعايشتالئالشعوبجميعاننرىحينفيايهرديأليسمنلكل

مضيافة،العكسعلىبلمعه،عداثيةتكنلماستيطانهوفيتغربهفيالعبري

واخلاقاَومحبةتصامحأاكثرتعيضهااليبالمثلايمانهاوكانالصدر،رحبة

العبرى.الشعبمنوممارصة

اصرائيلياانبياءكاكثرفما

ايمانك.اقلوما
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ثنيةالو

وجاءالرباماميمثلوااللةبخوجاءان!يومذات،!و!ن

لأجاب.جئتأينمنللثيطانالربفقال.وسطهمليايفأالئيطن

لقالفيها.التمثيومنالارضليالجولانمنوقالالربالثيطان

ليثلهيسلأنه.أيوبعبديعلىقبكجعلتهلللشيطنالرب

لأجابالثر.عنويحيداللةيقيوسقيم!ملرجل.الارض

حولهسجتانكأليس.اللةايوبيتقيمجانأهلوقالالربالئيطان

لأتثرتيديهاعمالباركت.ناحيةكلمنلهماكلوحولبيتهوحول

وجهكليل!نةحولهماكلودلىيدكابسطولكن...الارضليموايفيه

تمدلاايهوانمايدكليلهماكلهوذاللثيطانالربفقال.عليكيجدف

6r-2:اا-سب"الربوجهاماممننالشيطخرجثم.يدك

بالتأكيدولكلأمعروفغوحصرىمكانفيتتم،اجملولامقابلة

).الربإقامةمكانلط

يُرىلكيويحخمهويصغرهمجذهمكانفيمحدودلارببينمقابلة

لمسه.النئةفيكانإنايضأويُلمسويُسمعويُنظر

متهمين6لواالذيناللةابناءوبحضوروالثحيطاناللةبينمقابلة

مستمعين.ضهودأفأصبحوا
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مطلقأ.فَرَضَاًالاضر،هذاكانإن،المطلقالشرمعندوةفيالمطلقالخو

هولاءاللَةأبناءهممنأيوبسفركلابيُسملمويُعرفلملم

اللةأأمامللمثولأتواالذكأ

للمثولمثلهمحاءفهل،احدهمهو)ذأ،وسطهمفيكانالشيطان

مثلهم.أوأحدهميكنلم)ناللةأولادبينيقففكيفوالااللةأأمام

أحدهم؟فظنهاللةيعرفهلموبينهمخفيةانلسهل

يكنلمإنأبنائهبينالشيطانوحودعلىالربذلكيعزضلملماذا

فيه؟وسامحأوحودهفيراغبأ

مأبهاابناءهكقفالىالمهماتيعرفيعدفلمالربذلكأضاخ

بينهم؟يمئزيعدفلمعيناهكقت

وعيسوأيعقوببينيميزيعدفلمشيخوختهفيك!سحقأصبحأنهأم

كانلنةبأيةفيها؟وبادأهغرهدونبالمحاورةالثيطاناللةخمنلماذا

سخله؟الذىومنالحوار؟

لآفعالالر-ذلكحهلتبينحاعتكمابالحديثالمبادأةلكنمهئم،غر

انت؟اكآدم:قبلمنسألكماحتأتمنالشطانيسألفهومخلوقاله،

المعرفة.عدمودليل،الجهلدليلالسوال

هل؟"أيوبعبدىعلىقلبكحعلت"هلللسميطانالربيقولثم

الارضعلىبهااللةأوكلهانسانيةخرريةتفقد.ممهمةالثيطانكانترىيا

المخلصين؟أتباعهبأحدبالإهتمامفأوصاه
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لذلك؟اللةيختارهحتىب!خلاصالمهمة)داءيستطيعالشيطانوهل

إليه؟الأهداءأوالخررفعلالضيطانيستطيعوهل

أيو-أعبدهعلىقلبههويجعللملماذا

ذلك؟لط)رادتهتكفيالا

الضيطانقلبانهويعرفالاالسرال؟هذاالشيطانيسأللماذاثم

هلثم؟الشيطانيةالرعايةلتلكبالفعلبحاحةهوأيوبوانأيوبعلى

دائرةخارجهوالثحيطانقلبأنأو؟ويرأفبهءسحمقلبللشيطان

؟يضمرهومافيهمامعرفةيستطعفلممعلوماته

ليثبتهلأأيوبمالكلفيالثيطانيد)طلاقاللةارتضىلماذاثم

؟للشيطانوقدرته6لهذ

للإمتحان؟قدرتهيعرصىأناللةقبللماذا

،لبات؟بحاحةعظمتههل

نفصهذاتهالربعرص!وتدإلههالربيجربأنيصوعيقللملماذا

للتحربة؟

بدايةفيالتوراةأوردتهااليوالربالشيطانبينالثانيةالمقابلةوفي

كوحقأوحاهلكمسخالربظهر،أيوبسفرمنالثانىالأصحاح

يفيضماوالعذابالدماروصائلمن.عنده،رحمةبلاخلائقهيفترسسادى

المادىالتعبدفكرةوبدترريد.ماويعرهشاءماللثيطانمنهفيهبعنه

فيفتفننأيوبأمرفيالشيطانيد)طلاقخلالمنواضحةالربلذلك
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الضعطانواستعمل.غلمانهوقتل،مواشيهوصي،أيوبالصاعالعبدإ!ذاء

أيوبأعلمالذىالمُخرالاينجلمووالغلمانالغنمنارهفأحرقتاللةقدرة

بالسيفوضربواأيوليحِمالالكلدانيونسبىإلهىوبتوحيه.بالمصيبة

...اايوليوأخبرأتىالذىألاينجلموغلمانه

وأخبرأتىمنالاينجلموالأنقاضتحتوبناتهأيوباولادومات

...!أيوب

ويضربوافيأخذواالحمبيينيحركأنبنفسهالشيطانيح!تطيعهل

؟أيوبغلمانبالسيف

مواشىفتحرقاللةناريحركأنبنفسهالشيطانيستطيعوهل

؟أيوبوغلمان

؟أيوبآلفيالكلدانومصيبة

؟أيوبأولادموتومصيبة

هذا؟كلعنالمسوولمن

كركانوإنشر،هلاللاخئرهلالهىالعبادةفضراللة،كانان

لاماوتستطيعوتحاورهتجابهههدامةقوةوحودأماماللةهذادورفماللة،ا

يستطيعه؟

"عرياناَ:المشمهورةكلمتهفقالمصاثبهبركمأيوبليأسلمو

"هناكإلىأعودوعريانأأميبطنمنخرحت

نفسه"لأحليعطيهللإنسانما"كل:كلمتهالشيطانفيقرل
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...هامتهالىقدمهباطنمنردىءبقرحأورليو!رليالرليويهتاج

للَةاويتهمنقبل(لاوالشرللةاعندمننقبل"الحر:يخقولأيربويصبر

حزءيقبلفهل...ا6لهذالآنفيضر!الهخكلفهواله:الزرادشتيةبالازدواحية

الحالة؟هذهفيدورهوماالشرأيفعلالاخرحزأهيشاهدأنالحئرللةا

وما.ممهماته؟القيامعنالأخرالجزء-سدعأنالجزءهذايستطيعهل

بفعله؟الاخرالجزءقِيامعندالجزئينأحددور

الرأانتفاءهوالخرأليس

الخ!؟انتفاءهوالشرأليى

واحطة؟ذاتفيوالخ!الشريلتقيفكيف

ذلك؟لطلرحاءوأكطذلكفيالانساندوروما

الألهةهولاءبهايتلهىوالعوبةتجاربحقلليكونخلقوهل

والآمه؟وعذابهب!متحانهفيتسلون

حاؤواالذينأصدقائهأماممولدهساعةويلعنأمرهأيوليويشكو

)نماأصابهماأنيماظهارقلبهولتطييبأصابهفيماولتعزيتهلمراصلالهمتراعدين

طريقعلىيسرالذىبانولاقناعه)نسانلكلاللةأرادهحياتىواقعهو

الشر!طريقفيالسائرمنخررالبر

ذلك،فيلتةشأنولاالانسانعقلمعطياتمنهماوالخرفالشر

الإنسانفعلوإنلئة،إرضاءلا،يفعلهنفسهفلاحلالخررالانسانفعلف!ن

بشيء.منهاللَةيصابولا،يفعلهنفسهفعلىالشر
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وصوفر،الثوحيوبلدد،التيمانياليفاز:الثلاثةالحكماءوحاول

أيوبلكنبهايومنوناليالفلسفيةالمقولات.ممختلفأيوبتعزيةالنعماني

دصمتونيتكم.كلكمبطالونا!ءكذب،لملفقواأنتم"أما:احتقرهم

4-ه:13ايودي."حكمةلكم!كونصمتاَ

المواساةكلماتمنوصوفروبلدداليفازالسنةعلىحاءمافهل

ملفقة؟اكاذيبهيوالحكمةالخاطروتطييب

اللَة؟يوذبهالذىللإنسانالطوبىلماذاا!لةهذهفي

يتبقىومابهاالتباهىفلماذاكاذبةالحكماءهولاءأقوالكانتإن

وأبطلت؟حذفت)نالخرقيممن

سبعةويعطيهمواضيهنسلفيكثرأيوبآخرةالربدياركذلكومع

الأياممنوشعبانضيخاومات.منهنأجليكنلمبناتوئلاثبنين

صنةوأربعينمئةعذابهبعدوعايق

حاهلاَ،ضعيفأ،محدوداَ،الهاَ:الربيكونأنالتوراةتضاءهكذا

الحئرةألوهيتهوتحصرذلك،لطوكفننمخلوقا-لهبعذابيتلذذساديأ،عاحزأ،

كلويسخرونلأحلهمقواهكليسخرالبشر،منواحدةكةلأحل

شهوأ-لهم.قدروعلىححمهمعلىليكرنوتصضرهلتححعد4طاقاتهم

ولجميعابدياَ،أحدأ،واحدأ،خالقاَكاملاَ،الهأاللَةفريدالعقلأمار-

جيعالنعمة.كلساواةعندهوتلتقي.كلحبةكلهاامانيهميستوعبالبشر،بي

عنه.ويفيضيملوهالكونخالقهويحدهمكانولالهزمانلافهو.!البثرية
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أالتوراةفيحاءماكلفيالقداسةأين

اوردتها؟اقىالثعليممثاليةأين

المفاهيمأأين؟المثلأين

والزنىالعهرقصصككلطبعاتهابحميعالمتداولةالتوراةفيايوحد

وكراهيةللإنح!انالإنسانكراهية؟والكراهيةوالحقدوالبغضوالفحور

.للإنسانالتوراتيالاله

الشعوبوقهروالقتلوالاحتيالوالغزوالسرقةغصفيهاايوحد

وتثمريدها؟وطردها

لألهه؟المخارالشعبتحدىغررفيهاايوحد

تستحقلاالأنها؟الشعوببقيةعنثيءالتوراةفيذكرهل

ذلكغرالتوراةليأيوحدأالتوراتيالالهغكلآخرالهاَلهالأنأوالذكرأ

تلكغرفيهاأيرحدأالعنصرىالسادى،المزدد،الندوم،،الغضرليالاله

الوثنية؟

والمرشدين،الحكمةلمعلميوالأحدأد،الآباءلطريقةأعَحَث

العبربفيضأتوااينفمنإ...اياهاوفهمهمللتوراةقراءتهمفيالروحيين

فيلهاو-سوَحونمفاهيمهايعمئونفىالونمااليوالأخلاقيةالإنصانية

؟...التوراةاحمه-مقدسكمابومنالمصدرالهيةأنهاعلىالمناسباتنحتلف

وهمليالتورالربتقييمفياعتمدوهااليالألوهة2معاهىما

الكل؟ضابطواحدبإلهالمومنون
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ي!ثعرونفلاالانانيةالبابليةالثقافةتطلالاكلانىاندفاعهمصياقوفي

البابلبةالمفاهيمرليوبينل!نهفيخلطونالعيرىالربصفاتوينسونبها،

حزيناَوأهيومليونانيقولهووهاثنمْرقاَرحومأ.يصبحالرببهذاف!ذا

الحروعةلأجلانتاثفقت"لقدليومها:ي!ستخروعةعلىالموتحتى

للة،بنتهلكتدمليلةلنتنثأتالقثرئها،ولمليهالتعبلمالتى

منربوةعثرةاثتىمناكثرل!هاالتىالعظعمةننوىعلىانااثفقأللا

4:01يرنان"كثروةبهائمعداما،كالهمعنيمينهميعر!ون،لااناس

ومحيولأرحيمربالىفحأةالربهذاتحؤلفكيف

لماللذينوحواءآدمءورحملمالذىاليهوينسفرربنفسههوفهل

عليهمافغضبيسراهماعنكلناهماليميزاحنته،منطردهمايوميكونا،

بصببهما؟الارضولعن

لموبطوفانهالكوناكرقالذىلىالتورنوحربصسههووهل

علىبالطرفانجميعهافاخذتونحلوقلالهاالارضحيواناتعلىيشفق

هاأغ*حرصرة

وبلاوالكبريتبالناروعمورةصدوماحرقالذىلوطٍرليهوأو

الكبرأبذنبالصضرفيهاوأخذرحمةأوثفقة

ولاارضهاوأباحالمنطقةشعوبطردالذىيعقوبربهوأو

ألافى

؟والمحاربالمخادعالاحر:مرسىربهوليسأو

792

http://www.al-maktabeh.com



ارميا،اشعيا،نحميا،عزرا،!ثوع،اطيا،الأنبياء،رديهولي!أو

صفنيا،،حبرقميخا،عوبديا،،عاموسوومل،،دانيال،حزقيال،باروك

اكطالهمأنهعمعوملاخيؤكر!احخازى،

وملوكها؟التوراةقضاةرلينفسههوليسأو

هولاءربعَنكعراَيختلفرؤياهسفرفياللاهوتييوحناربوهل

؟التوراةابطالوبقيةوالملوكوالقضاةالانبياء

غورإله"الرب:نحومنبئهفيهيقولالذىالتوراتيالربهذا

علىوحاقدمقاومعهمنفتقمالرب.غفبوذوفتقمالردي.وفقم

2ا:تحوم(اعدانه(

زنى،واولادزنىامرأةلكفاتخذ"انطلق:هوشعلنبئهيقولوالذى

2:اهوشع"الربعنزننلزنىالارضلان

؟اليوموحتىالتوراةكتابةمنذالربهذاتعترهل

حقيقته؟على،المحزمونالكنيسةآباءيفهمههل،الربهذا

انبيائها؟جيعوربالتوراةابطالجيعربهوهل،الربهذا

اربابه؟همأو

الآخر؟صيعةهومن

الآخر؟صورةهوومن

الآخر؟عنالواحديعكسهاللضرصورةواى
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الكل،الضابطالواحد:الكونيبالرليالتوراتىالرليهذاعلاقةوما

الواحدالأحد،الواحد،العادلالكاملالاله،والارضالصمواتخالق

الصمدأ

المسيحية؟بالمفاهيمالترراتيةالمفاهيمعلاقةوما

فيالموحودةالومضاتتلكخلابينهمايجمعمشزكراب!واي

عنالمنحولةويونانسراخبنيشوع،الحكمة،الجامعة،الامثالاسفار:

والمصرية؟والبابليةوالكلدانيةالسومريةالحضارات

المسيحيةأحانبالىبهابالتبشرالاستمرارولماذا

المقدصة؟الكبحانبالىمقدسككناببدسئهاالاستمرارولماذا

وحدانيةإلىتدعراليالمسيحيسوعتعاليمكونيةبيننوفقوكيف

تقولاليالتوراتيةالتعاليمعنصريةوبينالكونووحدةالانسانووحدةللةا

المختار؟للشعبالمخصصةالمقدسةوبالأرضالخاصبالاله

مراميوادرسوافيهاممغنواولغتها،طبعتهاتكنأيا،التوراةاقرأوا

مابكلالقداصةأوحهأينبعدها:انفسكموأسألوارموزهاوحللواافكارها

فيها؟ورد

لمرضلالهكلهاالارضوتزني،بالزنىيأمرالذى6ليالتورالالهوهل

العالمينربنفسههويكونان!ككنوهلبهتومنونالذىنفسههو

الكامل؟العادلالواحداجعين،

المختار؟شعبهمنولستممنهموقعكمفأينكذلكيكنلمف!ذا
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الأمم؟منوانتممنكمموقعههومابل

ال!ن!عوليأبقيةلخلقهحاحتهفماالخاصشعبهالالهلهذادامافم

وللشعبمقدسةحي!ذكلهاالارضفتصبحيخلقهاألاعليهكان

عليها...لهمنافسوحوددونبهايتنعموحدهالمختار

منبدورههوواسزاح،الحروبمنشعبهأراحقديكونوبذلك

...إلهمالحرليةالنصائحتقديمأوعنهمالمحاربة

لأحلالاياتلمالذئالمسيحوفكرةالمختار،اللةضعبفكرة

وتضغرانه؟تحْحمانهألااللة؟مضيئةمنتضعفانألا،الضالةاسراثيلخراف

ملكوته؟ثهوليةمنتنقصانألا

النعاعةأدورتمثيلفينستمرمتىف!لى

تعئلابتوراتياتعلينايكرزأنفنقبلالعقليةغفلتناتستمرمتىوإلى

بهاايؤمنمنالا

المثلمفاهيمومنالاخلاقمكارممنتخلوالتوراةهذهدامتما

أفكاراليهاوتتسامىالإسلاماليهاويدعوالمسحيةبهاتبشراليالسامية

وتيارورامباوبوذاوطاكورولاوتسيوكري!ثناوافلاطونوارسطوهرمس

معلمىمنوغرهموغرهمعربيوابنوالحلاجالصفاواخوانثارداندو

،والحقباتالازمانمختلففيالثعوبكافةعندوالمحبةالخرودعاةالفضيلة

قاليعلىاصبحقدوالكونالعنصريةبتعاليمهابالتبشرالاستمرارفلماذا

الكونية؟وحدتهمنقوصين
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عنالتعميةيخربهابالتبث!ووالاستمرارقداستهاتكريسيعئفهل

النوراتيالالهربوليةلإثباتأجعبن،العالمنرليالحقيقيبالالهالاكلان

علىاليهوديةالقدمتئبيتفيافكار.لمثئةوالخضرعخططهوتقد!س

هيأتهالذيالجديدالعالميالنظاموبحما!ةالثعوليبقيةرقاليوغلىالارض

واقزب؟زمانها-لىوقدوضعهامنذوأعدتهالتوراة

ا؟...يتيقظانللعقلآنأما

؟ا...يسألأنللوعيآنأما

النوراةهيفابنومزيالةمدسوسةالئوراةهذهانفالليثول

رل!الكاملالعادلالأحداللهشننحدثننوخاهاوالنىالنيالمفدسة

ننرفة؟لهلاكلهالكون

هىأأىلنافليمكلةموجودكلألتفإن

يخبثها؟ومن

يخبنها؟ولملذا

فيها؟لماخهلأأمالدمرومنفيهاماعلىأضنأ

الحفيفةأنخباوهل

فوفها؟أوالمشكاةنحتالسراجيوضعوهل

يمسحتفدطبعلالها،وبجمبعالمنداولة،النوراةهذهد!تفما

النوراةعنالسنريزاحلافلمذاوللنفد،وللشكللطعنهوضعأ

نوبنناوامئالنا،ونُطن،فَنُعالَن،موجودةلهالفكلكثثكالحفيفية،

كها؟جاءماولئدالسةلههاوابملأشاوندمنا
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فياوالمثاليالفكرفيالاموجودةجمرالتوراةهذهدامتفماإ

جمبعفىالمنداولةالنوراةفإنالكنب،فىالفداسةبئوخىمنفكر

عليهونرنكزفداسنهالكنبسةندعيالذيالكنابهىنغبرهاالكناس!

فيلليهوديةوامندادأنشرأوئبشبرهاوكرازئهانعاليمهاحم!في

منجددهَ،بهودبةالدبنهذااصلحلفدحنىالمسبحىالدبنحورهر

ويسمحديمومنهابكفلالذيالرداءالمسبحبةالمل!جوهرمناخذت

نفنينهئمومنالمسبحىالايمانعمقالىالنغلغلمنبالنالىلها

وناكلالمسيحيةهذهفتضعف،والمذاهبالشيعمناتالىونقسيمه

المهودية!...وئبفىبنفسهانفسها

TRENTEترانتمجمعانصاداثناءفي1546،نيسانAفي

واعتُرِفا!لجيلإلىالئوراةضماعلِنَا-545،1563مندامالذي

المجمعهذاسبفتالنيعشرالسنةالقرونفهلممَدس.ككناببها

المجمعهذافراراتاناوللينبوع،الأفربوهيخطا،علىكلألت

الخاطنة؟.هيوامثاله

ةبالد!بفومعظبم،بطلإ،لحببى،بحاجةهي،البومالمسبحية

الممارسة،وطهارةالنعلبمصفاءللمسيحبةيعدمجمععفدإلى

كدينوالغا"لهانوثينهاإلىالهادفةاليهوديةالالئزاماتمنفيحررها

الخيرفبملهابمثللالهكلها،الاسملألبةئعشهطوباويمثالى،

والسم.والمحبةوالاخلاق
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الجديدةاليهودية

المسيحيسوعتعاليم!ومنونالناسفيهبدأالذياليوممن)بتداء

اليهوديةخافت،الجديدةالساميةبالمثلالاكلانوكرالأتباعحلقاتكثرت

احسئتولما.الوسائل.ممختلفالتعاليملتلكالتصدىفحاولتذاتهاعلى

عمقإلىبالدخولالقراركانالجديدبالمذهبالايمانصمودأمامبالعحز

الفكرففرسوالامستطاعاَذلككان)نالداخلمنوتفحررهاالمميحية

النامية.الجد!دةوالتعاليمالمثلفياليهودى

تقرلياَاليهودمنوجيعهموالرصلالاناحيلوكئابالتلاميذف!نوهكذا

فياليهوديةتجذيروالسِيَرالاناحيلكنابةمنهمهمفكانالمهمةهذهوعوا

انتهاءوتعليماَ،ونشأةولادةالمسيح!سوعتهويدمنانطلاقأالمسيحىالدفى

.متحددةعنصريةيهوديةالىشاملةامميةمنوتحويلهاالتعاليمبنثر

المسيح،يصوعولادةلقصةحصردهأئناء،يحاولانجيله،في،فمتى

:اليهودىالح!عبلأحلمجيئهغايةوحصرداودبيتالى)نتمائهاثبات

يعقوببناسحقبنابراهيمبنداودبنالمسيحيسوعميلاد"كتاب

يدعىالذييسوعمنهاولدالقمريمرجليوسف..ولد.الذي

ا-6الاولالاصحاحمتىالميح."

إسهابهرودسالملكمعولقائهمالمحوسوصولقصةوفي

الكهنةرؤساءلكلهرودسسوالنجعداليهود.ملكولادةهدفه،تفصيلي
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اليهوديةلحمي!"ليواحدأالجوابكانالمسيحولادةعنالحعبومحبة

رؤداءبينالصغرىل!تال!هوديةلحمبيتياوانتبالبى:مكتوبلأنه

2-هالاولمتىاسرائياله(فعى:يرعىمدئريخرجفكلأنيهوذا

لدىمصردطوهوليوصفالملاكفيهظهرالذىالحلمقصةسردوفي

2:02اسرائيل(تىارضالىواذهبوامهالصيوخذ"قم.هرودسموت

يسوعصكلةرروىبلداودالىالمسيحنسب.ممحاولةمتىيكتفيولا

للتلاميذوحههالذىالكرازةنداءففي.يهوديتهاظهارفيهيتعمدبشكل

وعندما01:6متى"الضالةاسرائيلبيتخرافالىذهبوا"1لهم:يقول

أرادداود"0ابنياارحمنى>>للإنقاذ:بهمستغيثةالكنعانيةالمرأةصرخت

هذاأنيعرفونالشعوبمنوغيرهمالكنعانيينأنلمللعايثبتأنمتى

أرسل"لم:عنصريتهيثبتبشكلفيُنطِقهأصيلةيهوديةعرقيةمنهوالمسيح

15:42متىالغالة"اسرائيلبيثخرافالىالا

62:ا5متى((للكلابويطرحالبنيننجزيؤخذأنحسنأ"لشى

كأباءاليهودآباءذكرعلىالسرةوقائعسردفييضددمتىوكان

عندهاومفضليندلَةمختارينوكأبناءللمسيح

ابراهيممعويكئونوالمغاربالمثرقمنسيأتونكثرون))

811:متى"السمواتملكوتليويعقوبواسحق

تثبتيسوعلسانعلىمتىأوردهااليالامثالانعلىعلاوة
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تكونوبالتالمطالاخرينومعنفسهمععلاقتهفياليهودىالثعبنفسية

فيها.دثراليالحقيقيةلتعاليمهمناقضة

اليهودكطالنسبليثتانجيله،فيلوقافعلكذلكمتى،حاولوكما

ملفتبشكللمريمالثارةلوقارفيذكوتفصيليمسهبوبشكلليسرع

اليهودية:للمملكةالمولودتبعيةحولللإنتباه

العليوةبنعظيماَيكونهذا...عليكابعماتهالك"سلام

الىيعقوببيتعلىويملكأبيهداودكرسيالإلهالربويعطيهيدعى

28-33:الرقا،(نهايةلملكهيكونولاالأبد

لسانعلىيسوعفياليهوديةالعرقيةاثباتمحاولاَلوقارودفثم

رحمة،ليذكرلتاهاسراثهل"عفدبه:حملتمابقدسيةقناعتهاعندمريم

يذكركما46-55:الوقاالابد،(الىونسلهلابراهيمأباءناكلمكما

افضليةاثباتمنهاالهدفاقرالاَ،يوحناوالدالكاهنزكريالسانعلىلوقا

الهالرب"...باركبالوعدلهموتخصيصهاللَةعنداليهوديالثعب

داودبيتليخلاصقرنلناوأقاملشعبهلداءوصغاتقدلأنهاسرائيل

الذيالقسم.المقدسعهدهعبيدهويذكربائنا3معرحمةليمنع...لتاه

أ!ديمنفقذينخوفبلاأننايعطناأنأبيالابراهيمحلف

A(.)68-:1لوقا."..أعدائا

ينتظروكان،يسوعالطفلعلىحمعانتعزفلدىأورضليم،وفي

اللةوباركذراعيهبينالطفلأخذأنبعدمبتهحاَصرخ،اسرائيلتعزية
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تدعيقلأنيسلام،تولكححبمعدياعبدكثطلق"الاَنقائلاً:

للأممإعلاننورالثعوليجمغوجهتذامأعددتهالذيخلاصكأبصرلا

3:)25لوقا"إسرائيللشعبكومجداَ -r)r

ليذكريعود!سوعحياةوقائعسردفيكثرراَلوقايندفعأنوقبل

أحماءبحميعمروراًآدمالىبهليعودالأحيالجيعفيتولَدهفيسلسلبأصله

3:)23-38(لرقااليهود.منالآباء

مقصودهو)نماداودإلىيسوعنسبعلىالاصرارانالملاحظمن

ينتظرونكلألواألبيانهمخكلومنتوراتهمفيفاليهود.وهادف

أرضحلمويحفقاءاءهميببدالذيالمنفذالملدالمسيحمجىء

فكاايضأ.الخاصمسيحهمويكونالخاصشعهفيكونونالميعاد،

الينجحشعلىأورشلموفَدِمَالأرضىللملدرافضأأ!لىالذيلهيسوع

كلألواماعكسوعلىللجميعلهالمحبةيبمثنرزينونغصنوبيدهاتان

سيفأورشاشاومدفعوبمدهناريحصانعلىملكأينوق!نه

ئقدير.ال!علىدمأيئطرمتوفج

ألائم!بلكلأمنىمسيحهوإنماالم!لههبمثنرالذيفيسوع

له.حدودلاكونىونسدحنمببز،دولمنشموليةمحبةهونلرفة.دون

وكالت،أملهمخييمريمإلىوكلمئهاللهروحالمسيحهذا

احيالهم.علهراصالهنهمنك!هةايةمناكلروبنبشيره!مجينهنك!هنهم

فهوبمجبنه.لبشريعلاطةولالمريماللهنعمةإلماهذافالسبح
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وأصلهنوعهابالهشرفيلزرععئةولاأسمان.أيصليمنليس

كالش!،منفلكهافيدلرومناليهوديةحاولتمهمايوحته،

اسماء.منونسمىاجبالمننسلسل

يلألى!للم!حاحيةفلالهشرصليمنالمسيحيسوعكانفلو

علىالمبزةهذهلمريمكثتولماالطيملهالمولودليبشرهامريم

كله.الكوننساءمننجرها

كانانهليدوولكنالغايةلنفسمتىسردهاالئالرقائعلرقاويذكر

قائدعبدقصةيذكرالسابعالاصحاحففيمتىمناليهوديةعلىغروةكثر

.للما"..:لهشفيهله!ضفعون!سوعالىاليهودضيرخأتىالذىالمئة

لأنههذابهيفعلانستحقانهباجتهادتلأللينإلططلموالِسوعإلىجاؤوا

(71:)2-.لوقا..."معهميسوعظهب.المجمعبابخىوهوأتنايحب

الفلسفةويظهراليهوديةالأخلاقتبيانفصولهجيعفيلوقاويتابع

فيبدوحيلالهأثناءيسوعلأفعالأولأقوالنسبهاخلالمناليهوديةالإكلانية

فيوعطاعهوقيمتهعملهويحصرالآباءمنكغيرهعنصريأيهودياَبالنتيحة

.وحدهاليهود!الشعب

حيا-لهصرةواستعرضيسوعولادةعنشيئأيذكرفلممرقسأما

السردمعرضفيذكرو)نماالنسبفييهوديتهعلى-سكزلموموحزبثسكل

وأخباراَقصصأوروىالسوريةالفنيقيةالامميةالمرأةمعيسوعلقاءقصة

الىالقصصفيوامتدادهالتوراتيالايمانوثنية)ثباتحولبعضهاكدور
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حاءثمومرقى.ولرقامتىلسانعلىحاءماخلالمنالمسيحيالد!ن

يدعلىاعتمادهمنابتداء!سوعحياةانجيلهفياستعرضالذىيرحنا

أئبتكما6ديالتورالفحوىذاتوالأمثالالقصصذكرينفلفلميوحنا،

هوراعنهلقالإلىمقبلأنثنائيليسوعورأى"....لليهودية)نتماعه

:47ايوحناليه"غشلاحقاًإسرائيل

المحة.ابنأنتمعلَم"!ا:والخاصةالعامةرأىعنمعبرألثنائيلويجيبه

9:ايوحناإيرائيل."ملكأنت

ةTب!مرالماءبئرعنديسوعيلتقيالصامرةفيسرخارمدينةوعند

المسيحعودةتظهركلماتيوحناضئنهحواربينهماودارتستقيحاءت

اليهودية:عمقالى

لأننعلملمالنسجدنحنأما.دعلمونلستم"دسجدون"أنتم

ا-213يوحنااليهود."منهوالحلاص

ملكالربباسمالاَتي"مبارك:هاتفةالجماهراصتقبلتهالفطرعيدوفي

21:13يوحناإسرائهل"

ياتخاليلا:ميهوبهوكطعليهلجلسجحشاَيسوع"ووجد

يوحنا2."اتانجحشعلىجالسأيكيملككهوذاصهيونإبخة

ذكرواكئابهاأنالأناحيلجيعقراعةفيالتدقيقلدىالملاحظمن

اليهودىالفكرحقيقةعلىمماماَتنطبقأمثالاَوروواالحسياطينقصص

الكنابوحاول،يسوعبهمابحئراللذينوالفلسفةمماماًالفكروتناقض

803

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


داودالىوبالتحديداليهوديالأصلالىيسوعانتماءعلىالزكيزالأربعة

حسلههنكرعلىواحدةمرةيكِلميمموعاي،ننسهيلهح!في

ونس!هه.

كانواالذيناليهودمنفالقسىا،الصليبعلىيسوعقصةتتهِلمو

اانهمالىفارتدوابصلبهآمالهم(حبطتلإسرائيلالعظمةيعيدملكاَيتتظرونه

العاليةالمثاليةمننموذحاًتعاليمهفيوحدواالذتمنهمالآخروالقسم،العتيق

تنتشربدأتاليالأولىالمسيحيةنواةالامميينمعفكؤنوافيهلممانهمعلىبقوا

امبراطوريتهم.أسىعلىوالرومانعقيدتهمعلىاليهودأخافبشكلوتنمو

الردالانشارهذافكانالمثاليةالمسيحيةعلىالهحومفيالخائفونوانتظم

مناللأخلاقيةوممارستهاالرومانيةالدكتلالورية:الواقعرفضعلىالجماهعصى

.اخرىناحيةمنالعنصرياليهودىالوراتىوالايمانناحية

ذكرهاالئالقصصخلالمنواضحةاليهود!ةالماديةالروحوتظهر

قصةثمله،وتجربتهليسوعالشيطانلقاءفقضةالأناحيل.كتابكثر

قطيعفيبالدخوللهميصمحأنالجدريينكورةفيمنهالشياطينطلب

منوغررها،فغرقالجرفالىالمَطيعفاندفع،استحابوقدالخنازرو،

يعيدناللانتباهملفتبشكلالضياطينذكريكثرحيثالخرافيةالقصص

الخر.وآلهةالح!رألهةبينالصراعحيثاليونانيالوثيالعهدالىبالذاكرة

ذ)بها،للمتاحرةوزناتسفرهقبلعبيدهأعطىالذىالمسافروقصة

منولعن،ربحهوسيلةعن!سألهأندونوربحتاحرمنباركعودتهلدى
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فلصفةمنأبداَتَقْزليُولاالجثحاليهردىالرحلحقيقةممثلفهي!احر،لم

اليه.السعيوعدمالمالاحتقاروالىيالدنهاالزهدالىدعاالذىكوع

الوحيدالرحلانهمع!صوعبشخصيةالمعمدان!وحناشكوقصة

لهتعميدهلدىاذوحقيقتهبعظمتهوأحسولمسوحمعورأىعايضهالذى

منصوتوسُمعحمامةمثلعليهالقلسالروحونزلالسصاءانشفت

به!وحثايشكفكيف.سررتبهالذىالحبيبابئهوأنص:يمولالسماء

أخر؟ننتظرأمهوأنته!حسألانتلميذولررسلوكيف

الا،اللاعنفيةيصوعتعاليممنالرغمعلىللسيفبطرسحملوقصة

بها؟والشكالتعاليمتلكعلىاممرممثل

فتخلَوامناسباتعدةفيالآخرونلهتنكركمالهبطرستنكْروقصة

حقيقةمنتضعفألالامه7حلحلةالىبصليبهوحيداَيذهبوتركوهعنه

اتاهماوبكلالمعلمذلكبشخصيةالشكيثرألا؟الاتباعهولاءبهآمنما

؟خوارقمن

فيلرأعليهايجدلمالئالتينةمنعنيالعتفييسوعغضبوقصة

فلوبها؟إ...للتمسكيدعوكانالئالحكمةحولشبههتثرألاأوانهغرر

أفاضكانبلصاحبها،فأتعىالتينةألشلماحقيقيةالقصةتلككانت

أوانها.قبلفألرتذاتهمنالخررعليها

بثخلالمنالمسيحيةإضعافالىالهادفةاليهود!ةالحمردياتهذه

فيتُذكرلم،المواقفتفسرفيالتناقضخلالومنالمبادنمأحوهرفيالشك
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المثاليةلوهجتخفيفاَوذلكحذفهاالائمةمنأحديحاوللموعبئأ،الأناحيل

الناموسيونأيهالكمP)ويل:فيهميسوعقولصدقوقدالناضئةالمصيحية

لغبركمممحتمولاأتمدخلتملماالمعرلةمفتاحأخدتملأنكم

11:52لوتا."بالدخول

الأولالميلادىالقرنوآخرالسبعينيةالحر-بينالممتدةالفزةوفي

أدىممافيها،اليهوديةبذرتهاالئالشقاقبذوربوادرالنصرانيةفيظهرت

المسيحيةتهويدالىمميلالئالابيونية:نقيضطرفيعلىحركتينظهورالى

بتسليطالعقلانيةالىتميلالئالكونثيةوالحركة،التعاليمصوفيهخلالمن

رئاسةتسلمالذىحمعانأخويهوذاكنبعليهوبناءعليها.الغنوصية

...المومنين:ينئه،لعقوبأخيهموتبعدلي.م.(01)62-2الكن!سة

فافقونالدينونة،لهذهالقديممنذكتبواقدأناسخلسةدخل0لأ)%

المصيح"يوعربناالأوحدالسيدو!نكروندعاوةإلىإلهانعمةبحولون

(-14)يهوذا

فيالرسوليوحناكانالأعلىالريخقانتقالاًالى!سوعصحابةوأخر

اليهوديةبسّهالذىالخلافبدايةثهدقدوكان،الأولالميلادىالقرنآخر

ثمإنجيلهفكتبوالمققد،الفكرفبلبلتالمسيحيةالتعاليمقلبديبنحاح

وماواليهوديةالهلنصتيةالغنوصفيهاتحكمتبيئةفيالرؤياصفرك!ب

موشىكانعنها:ذكرهماوكلالولادةقصةالىيتطرقأنيثألمويينهما
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بيتاوحلجداًصار"والكلمة:والهندوصياليونانيالفلسفىبالفكر

وحقأ".نعمةمملؤأالاَبمنلوحهدكطمجدهورأينا

بريقاليهوديةاصتعادتبطم!،حزيرةفيكنبهااليرؤياهوفي

الوئنيةالصفات6لىالتورللإلهوأعيدتواشعيا،وارمياحزقيالتنبوءات

السيفوحُئل،اللهبالسباعىالثمعدانأوالمينورابأضواءيسوعوأحيط

يعيدنس!أتها:منذاليهرديةبهتحلمكانتالذىالملكوأصبحوالصولجان

حولهاامنالأممول!يدأعداءهاويسحقلهاالملك

المثالبةعلىالطاولة،aلهرؤيابوحنا،دالبواحدةوبكلمة

النوراة:مسعحليحبىوالسلا!،،المحبةبسوعواماتالسبحبة،

.بالدمالملطخالوئنالمسبح

أصقفيعقوليبزعامةاليهودالنصارىبينوالصراعالجدالواحتدم

نشاطمركزوكانوبرنابابولسبزعامةالآخرينالمسيحيينوبينأورشليم

انطاكيةفيوتفسراًتعليماًالمتهودينومركزأورشليمفيممارسةالمتهودين

بفضلعنها،وتلهوا،المسيحيةالفضائلممارسةالفريقينكلاأغفلوقد

الىبهوالعودةالايمانخلفياتفيوالغوصبالتفسراليهردي،التدخل

.الاصول

ميلادية94سنةالكنيسةتاريخنيالأولالمسكونيالمجمعوانعقد

عظمةعنوتحريلهاالمسيحيةشقفياليهوديةنجاحوليكرسالخلافليثبت

منوهمأمنواالذينمنتوم"نهض:الكلامسفسطائيةإلىالتعديم
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موسى"ثريعةب!قاهةويؤمرواالامميونيختنأنيجبانهوقالواالفريشين

ه:51أعمال

زعيمبطرسفحسمعظيمةمباحثةحرتالأولىالجلسةمطلعوفي

موسى.شريعةمناليهودغرمنالمصيحيينبتحررروأفتىالجدالالرسل

ببريقهيحتصونالمسيحيالمققدداخلوحودهماليهودكرسوهكذا

حرتثم.الجديدةتسميتهمخلالمنالقدرممةالتورأتيةشعائرهمويقيمون

وبيناليهودالنصارىمنالختانأهلبينالسلمىللتعايشمحاولات

ظلوافقدنفرسهم،فيلغايةالمتنصريناليهودلأن،الأمممنالمسيحيين

وإنالمختونينكرمعاشرةمنيانفرنالتوراتيةقوميتهمرواسبببب

وبالانجيل.بالمسيحمعهمواحدرممانعلىظاهرياَكانوا

المسكونىللمحمعثانيةحملسةوانعقدتبالامريعقوبوتوصط

أخبرلقدلم!،ممعوااٍ،الرجالالأخوة"أيها:النصارىزعيمفيهاوخطب

ليتخ!البدءمن!الأمماللةا!تقدكيف"لبطرسالارامىالأصم11!عان

لاأنأرى"لذلك...الأنجياء"أقوالئ!تفقهذاوليلاممه.ثبَفهم

عنيمتعواأنلهميرسمماإن.الأمممناللةإلىيرجعمنعلىيثقل

الأجيالفذ،موسىلمن.والدموالمخنوقوالفدظءالأصنامنجاسات

سبت".كلالمجامعلييتلونهدعاتهمدينةكلليلهالقدبمة،

الفريقينبينالتعاي!قيسفلالذىالوصطالحلهذاعلىالمجمعفوافق

لاانونحنالقدسالروحوأى"لقد:إنطاكيةلحلغونبذلكومحبوا
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للأعشامذبحعماتمنعواأنمنها:بدلاالقهذهلوقأعرأنحملكم

بعماَكها،أنفسكمصنتمإذاالفحثاء،وعنالمخنوقوعنالدموعن

(3.ا-:)513أعمال."عليكموالسلام.تفعلون

المسيحيالاكلاننيالههودىالتغلفلقضيةبحثالىالمجمعيتطرقلمو

أناليهودللفلاسفةالفرصةأتاحمماالايمانذلكعلىالمستقبليوخطره

شعباسمأبدلإذحديدةعنصريةإلىفحؤلوهاالمسيحيةنحرمنيتحكموا

المعمودية.بختانالغرلةختانوأبدل،المخلصاللةشعبب!سمالمختارللةا

لاحمه.شعباًاختارهماللَةبأنأسلافهصرحكمايصرحيعقوبفهوذا

القدرممة.العنصريةمحمفعلىحديدةعنصريةنث!وءبذلكمكرشأ

الىالدعوةفيالمتهودالمسيحىالفكرقادةمنالبعضوتشدد

يعمدلم"من:المسيحالىمنسوبقولعلىبالارتكازالجديدةالعنصرية

"السماواتملكوتيرىلنالقدل!والروحوالابنالاَبب!يمم

وفيالأدياننحتلفعندالموحودينالصالحالسامرىأمثالمرقعفأين

؟الملكوتهذامنالأممساثر

فقط3يعتمدلمنحصرىهوالملكوتهذاهل

وتتم؟الخلاصيتمفق!بههلالحمماء؟مفتاحهرالعمادوهل

أبناءوحدهمالمعتمدونالمححيحيونفيكونالملكرت؟رؤيةبواسطته

عنصريةهذهأليحصت3دئةابناءالختانبواسطةاليهودكانكماالملكوت

اليهوديةأالعنصريةحانبإلىحديدة
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،الشعوبمنكثررعند،المسيحيةقبلكلارسكانالذىللعمادوهل

أالملكوتمنالتقربنيالفاعليةنفسوالهند،ومصرفلسطينلط

والروحوالابنالآليباسميوحنا،!دعلى!صوععمادكانوهل

القلسأ

هلالبضر؟أبناءمنالصالحينالمومنينوغرالمومنينملاينمصرأين

هولاء؟هم،منأبناءالملكرت؟هذاخارخهم

لمثلاطلاقاَتدعولابهاليثئريسوعحاءالئالحقيقيةالم!يحيةالمناقبية

دونالضعوبلجميعهيوعفمهاعاضهاالئالمسيحيةفالمثلالعنصر!ة،هذه

نأبشرىكائنوكلوالوثيوالبوذىواليهودىالمسلميستطيع)ذلمنهم،تمييز

يحياها.ممنسراهعلىيضعر.مميزةأنودونبغربتهايشعرأندونالمثلهذهيحيا

اللَةشعبانهمباعتبارالمجتمعفيالمميزموقعهمعلىوللحفاظ

أتاحممافيهالفكردفةوتسئمواالجديدالدينفياليهودبعضانخرطالمختار،

المطلق،التوحيدكطالدينهذاأفكارمجولواأن،تخطيطأصحابوهملهم،

علىالنموفياليهوديةالعنصريةخلالهصامنتشصروممارصاتضعائرالى

إلىيتحؤلأوويتلاشىهوويضمحلهيتبقىبحيثالدينهذاحساب

له.أرادتهااليالأشكالمنضكل

فتستطعالأمميينزعامةلتسلمبولساعدادكانالمنطلقهذامن

طئقإنوحردهاينهىالذكطالدينهذاأحنحةكافةعلىالسيطرةاليهودية

تعاليمه.حوهرفيحاءمابحذافر
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اعتدالهمنالرغمعلى،الاممرمولالكنيسةحمتهالذيبذا،فبولس

هادىءفريسيفكرذاكانو)نما،يهوديتهعنلحظةيتخللم،الظاهرى

الدينداخلالمرحوالإنقساملاحداث،الداخلبارد،ومنبتنظيميعمل

الد!ن.هذاخلاياصائرالىأخرهاحتىاليهوديةالفكرةولايصالالميحي

اليهوديةتأثررمدى-سىأنيستطيعالك!نيسةلتاريخالبصروالمراقب

أنفسهم.المسيحيينقادةعلىبلفقطالأمميينمنالمرمنينعديدعلىليى

يخالطكانانطاكيةالىوصولهولدىالكنائىعلىتجوالهفيفبطرس

مخالطةعلىيعقوبفلامهويستضيفهمويراكلهمالمختونينغررالأممين

للنزاعحسماًلهمفام!لمسيحيينكانواوإنالمختونينغيرهرلاء

اليهودسائرمعهوثظاهرالختانأهلمنخولأويتنحىينسل.وأخد.".

."لتظاهرهمأيضاَبرناباوانجرأيفأ

اللَةووعديهوديتهلحظةينسلمالأولالم!يحيةضهيدواستفانوس

لأنهوإنماالمسيحيةبالعقدةلايمانهاستثعهادهيكنلموالميعادأرضفيلشعبه

بعضتزيلحديدةمصيحيةيهوديةالىيدعوكانلهامماوستهخلالمن

ممارسةحاولالمسيحيةبالمثلمعتقدهخلالمنفهو.القديمةاليهوديةثعاثر

كانتاليالوثنيةالممارسةاوحهبعضاسقاطالىبالدعوةالاسينيةاليهودية

ضهيدأ.وماتفرحممنث!قأاعترلذلكاليهوديةفيتمارس

اليالتعاليمليسوبولىواشفانوسويعقوليبطرسعندفيسوع

بالذاتداودصبطومنا+ليالمسيحالملكولكنه،اليهوديةالعنصرتتنهي
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الترراتيالوعدفيثبتالأممجيععلىالههودىالمحدوليعيدالناموسليكمل

بالمثلآمنمنمعخلاف!لهمأول!نهمفيمااليهودبينفالخلافات

كانوانما6لي،التورالرعدحقيقةحولابداَخلافاَيكنلمالناشئةالميحية

الوعد.لهذاالمثبتةالطرقعلىخلافاً

المسيحيةبالمثاليةأمنواالذينالأفاضلمنوغررهمفاستفانوس

ممثلىمعاصطدامهمسببتخارحه،وليستدينهمداخلوأرادوها

الاصشمهاد.فكانالمتزمتاليهودىالدينفيالأصرلية

الدينإلىالمسيحيةالمثاليةادخالحاولكاصتفانوسوبول!

متمموإنمابالزوالكيانهيهددحديدكدينتبدوفلافيهودمجها،اليهودى

الهدفهذاعنالتخليبولس!شطعلملىممانهمراحلجميعففي.لهومكمل

ومل.ثم."..لهمارضاءتيموثاوستلميذهختنوقداليهودءكلاليوكان

يهوديةإمرأةابنثيمولاوساممههنا،كانتلمي،وةذاولسرةدربةإلى

لسرةليالذينالاخوةمنلهمشهوداَكان.يونانيأباهلكنمؤنة

اليهودأجلمنوخنه!أخدهمعههدايخرجأنبولسفأرادوأيقونية،

أعمال"يونانيهانأباهيعرلونكانواالجميعلأنالأماكندلكليالذين

ا-3(:)61

كلعلىمعتمدةالمسيحيةعليهترتكزالذى،الأممرسول،بولس

الأولىالتحربةفييسقطتراهيقولها،كلمةبكلومرمنةحركاتهمنحركة

317

http://www.al-maktabeh.com



هذاكانفهلا.فختنهمومنة،يهوديةابنيونانيمعيخرجأنيجرؤلماذ

أحضاقإلىالمثالمطالفتىلهذا)عادةأوتيموثاوسلمسيحيةإثباتاًالخهن

بكلامهوالاكلانبهالوثوقإلىساقهفلقد13...ذكيةبطريقةولكن،اليهودية

لتحقيقبعدفيمايُسخرهاليهوديةأشكالمنشكلالىأعادهثمومن

.أهدافهاأ

فقطوبهوعليهداودنسلمنلأنهبيسوعيومنكانالأممفرسول

:يقولالمحمعفيالسبتيومبيسيديةانطاكيةففيبالأنبياء!حاءمايتحقق

ثعبلهاٍإممعوا:اللةيتقونوالذينالاسراثيليونالرجال"0..أيها

J-,:أرضليالغربةليالشعبورلعباءنا2إختارهذاإسرائيل La.وبدراع

البرية.ليعوائدهماحتملسنةأربعينمدةونحومنها،أخرجهممرتفعة

ذلكوبعد.بالقرعةأرضهمفموقسمكنعانأوضليأممسبعأهلكثم

ثمومن.النىصموئيلحتىقفاةأعطاهمسنةوطسينمةأربعنحولي

لم.سنةأربعينبنيامينسبطمنقيسبنلثاولاللةفأعطاهمملكأطلبوا

بنداودوجدتقالإذأيفألهشهدالذيملكأداودلهموأقامعزله

حسبهذانسلمنم!ثيئتى،كلسيصنعالذيقلىحسبرجلأيحئى

ا-23(:)316أعماليصوع"نحلمألاسرائيلاللةأقامالوعد

الذىلىالتورالالهوبينبولسبهيومنالذكمااللَةهذابينفرقأئ

أراضيهاويقسئمالأمميييدالذكطنفسههوأليس؟التوراةأبطالجميعبهآمن

المختار؟!...لشعبهليعطيها
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الألهلذلكامتدادأالاليىبهلصانبولسيدعوالذىوالمسيح

ا.لمالعاعلىوتمليكهملانقاذهمب!رسالهلهملوعدهوتحقيقاَالتوراتى

بهيؤمنلورلسكانلفهداودس!هطغيرعلىالمسيحكانفلو

...وبمئله؟إوبرسالنه

فلنساوى،وبمثلهالمسيحيسوعبكونبةبولسيؤمنهل

الاثمصويصبحالأممببنالفروفاتفنزولالاممى،معأليهودي

أيةدونالأرضهذهعلىالعشحقلهالش!ب،منكفِرهأليهودي

؟إ...غيرهدونبالأرضيخمنهفلااللهعندخاصةمفزة

فيالكونش!لطمنغيرهمعينساوىاناليهوديبفبلهل

الله؟عندالبنؤة

أعداءكم،"أحبوا:يسوعلدعوةيستجيبأناليهودييقبلهل

التعال!منقفتالتى"إليكمالمسينينلأجلصتوالاعيكم،باركوا

جوهرهاأزالتإذعقبعلىرأسأوقلبتهاايوراتيةالموسويةاليهودلِة

تملكاته،وسلب،أملاكهوحرقمحاربتهيجبدائمعدووجودوهو

بُفيةأرضهمنواقلاعهنائهوسىذكورهوقتل،بالملحأرفهوزرع

المزعومأايوراتيللوعدتحقيفأتملك!

"لابهفسك"قريبك"أحبب:القريبمحبةإلىدعتاليهودية

الحيءالجاهليةمنل!يهاعنصريةمحبةوهي..."قريبكإمرأةثث!تهِ

للحقدوةمحاء،للعداوةإلفاءلهيالعدو،عبةإلىيسوعدعوةأما.الكثر
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لهيلىوباك،للانحانالانحانمساواةحتىالانسانيبالفكروإرتقاء

تقومالقالتوراةمعفداتكلؤبطل،أساسهمناليهوديللفكرإلغاء

.اليهوديللشعبدائمعدووجودوجوبعلى

يئبتعلووجودعلميضالبشرىالفكرمنالحفدفيثةد

الفكرفىالعلوفوجودبك.يفرفمنزلىمحود،ز!فمتىوجولك.

الكراهبةزالتومنىئبلى.الاسر!شصلوجودمبررهو!ثور!س

هذيلل!4حاجتهاوزالتبممراندلوجودهبررز!و!عداوةوالحتد

ثعلو،ز!فمنىإلأ،لبسدكريوجودهوبهوهوجودلىفي!جلنه

الأمم.كأابكوللنهتالنوراةلفكروزالتالنور!يللإ4الحاجةزالت

فيالضياعأوالاندثاروخضيةالانصانيةيسوعتعاليمانتشاروخشية

ظاهراَالمحبةيذعيالآماميالمسيحيالصففيبولساندش،الكونيةالوحدة

اليهودية.للعنصريةوذكائهالمدسوسبخفاءعاملأ،الايمانبأهميةويجاهر

المس!زكوالقاسم.اليهوديةللفريسيةهيمابقدرللمسيحيةفهو

وايمانالطوباويةوالزهديةالاشتراكيةالاسينيةالافكاربعضهوبينهما

بولى،وبرعيسوعبهمابشرالئالموتبعدوبالحياةبالقيامةالفريسية

إليهما!.بالدعوةبعد،فيما

الذكاءوبقدر،اليهوديةمراعىإلىيقودهافهوبهاليضرماوبقدر

المسيحيةتكرنوبذلكلليهوديةالمردوديكونبهمايكرزاللذينوالدهاء،

.الافلاتبعدهاتستطيعفلاالتورأ-ليةبالمَبضةوقعتقد
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بربهونذرهوعدهضَلموينصهملمانهلليهودبولىيئبتولكي

ولوكلهلوهأنمنهمويطلب،يخونهملنبانهيكقروه،لاكييذكرهمنراه

المتأخرالجنىأخكلوما.نحططاتهوئعدتفككل.صخةفكلواأيامنا،الى،قرون

...اكانالذى

ليومالرالاخوةوذعلمكثرةأيامأأ!فأللبثلول!وأما"...

لأنهكنخر!اليرأسهحلقبعدماوأكيلابريسكلاومعهسوريةإلىالبحر

المجمعلدخلهووأما.هاكوتركهماألسسإلىلأقينذر.علطكان

18:91أعمالاليهود"وحاج

ولمن؟برلسنذرمتىنححألالروايةسياقومن

أيهودتفيأوالمصيحية؟فينذرهكانوهل

مجمعفيالمبادىلمكلقىكانكوماعدادهأثناءيهوديتهفيبالطبع

أوالداخلمنالمسيحيةلتخريبأوالمسيحيينلقلنفسهنذرويومغملاليل

...امتحددةفريسيةيهوديةالىبتحويلها

الاايكنلمكنخريالطرأسهبولسحلقلأحلهالذىالحقيقيفالنذر

لها.أعذاليالمخططاتتنفيذفيالعهدعلىفىللمأنهلليهوديثبتلكى

المسيحيين.مملاحقةتكفلأنوبعداستيفانوسلرحمالشخصىحضورهفبعد

ءبيسوعبالخلاصهلممانأنكرأورشليمإلىدخولهلدىف!نهوحدوا،أينما

الايمانمنالحقيقىهدفهمعلنأالتوراتيةالشعاثرومارسأصوليتهالىوارتد

أورشليم:فيالاخوةأمام
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دخلالفدولط.بفرحالاخوةتبلنااورفلهمإلىوملناولما..".

طفقعلهمسلممابعدالمحايخجمحوحفريعقوبإلىمعابولس

معواللما.خدمتهيواسطةالأممبيناللةلعلهمابكللشغاَش!اَيحدلهم

منريوةيوجلىكمالأخأعلالرىأنتلهوتالوا.الرلييمجدون!نوا

أنكعنكأخبرواوقد.للناموسكيورونحميأوهم3فواالدينالهود

يحوالاأنقائلاَموسىعنالارتدادالأممبينالذينايهودجمعثعفم

كلعلىبدلا.يكونماذالاذاَالعوائد.حسبيسلكواولاأولادهم

الذيهذافأفعلجئتقدإنكسيسمعونلأنهمالجمهوريجتمعأنحال

وأنفقمعهموثطفرهؤلاءخلىنذر.عليهموجالأربعةعندنالكنقول

بلعكأخبرواممايثيءل!صأنالجميعلعلمرؤوسهملهحلقواعليهم

الأمممن2منواالذينجهةمنوأمالباموس.حا!قأيضاَأنتتلك

يحافظواأنسوىذلكمن-ثيئأيحفظوالاأنوحُكفاإليهم!نلأرسلنا

أخذحينًد.والزنىوالمخنوقالدمومنللأصنامذبحمماأنفسهمعلى

أيامبك!لنحبراَااليكلودخلمعهمودطفرالفدليالرجالبولس

(ا-217:)16أعمال"القربانمنهمواحدكليقربأنإلىالتطهر

الأخوةالرجال"أيها:بقولهالعتيقالايمانيموقفهعنبولسوعئر

عندناوقيهماتانهداودالاَباءرئيسعنجهاراَلكميقالأنيسوغ

ثمرةمنأنهبقسمله!هاللةأنوعلمنبياَكانل!ذا،اليومهذاحتى

2:92أعمالكرسط"علىليجل!الجسدحسبالمحيحيفيمصلبه
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:دورهحقيقةالمحتمعينليعرفالمحمعأماميصرخهووها

هذهليربعتولكنكلكططرسوسليولدتيهودىرجل"أنا

أعمال."..الأبوياباموستحقيقعلىغمالائهلرجليعندهؤدبأالمدينة

الرجال.أيها."0فيقولبولسيصرخحنانياوأمامأورشليممجمعوفي

".أحاكمأناالأمواتقيامةوجاءوعلىلريسيإبنلريسيأنا،الأخوة

32:6أعمال

انقبهذالكأقرَ"...ولكنئ:بولسيقولفيلك!الحاكموأمام

مابكلمؤناَأباْليإلهأعدهك!اثيعة،لهيقولونالذىالطريقحب

ينتظرونهأيفاًهمماليبالئةرجاءولىوالانبياءالناموسليميهوبهو

نفسيأدزبأيضألذلكوالأثمة،الأبوارالأمواتقيامةثهليسولىانه

سنينوبعدوالناسال!ةلمحومنعسرةبلافصردائماَلمطليكونأيفاً

ليمتطهراَوجدنيذلكوليوقرابينلأمقصداقاتأصنعختكثرة

منانيأسها...منيهودهوقومثعبمعولاجمعمعلسالهيكل

2ا-ا4أعمال."..اليوممنكمأحاكمالأمواتتاهةأجل

المسيحي:المظهروراءبتخقيهمتباهيأالسرىدورهبولس!كشفثم

الاحمليالظاهرالحنانولايهودياًهولسالظاهرلياليهودي"...لأن

9-:)22رومية.."ايهودي.هوءالحظليايهوديبلختاناَ. Y)A
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وأنتالأغمانبعضقطعتد!نلمن))يصزح:عميقةوبفلسفة

للاود!ها،الزيتونةأصلليشري!لمرتليهاطعمتبريةزيتونة

الأعلبلالأملثحمللستلانتالنخرتؤن،الأغصانعلىثفنخر

ا-18(ا:)7اوميةر(.(يحملاسلَااك

:يقول)ذالسريالعملمخططأوراقمنبعضاَأخراَيكشفثم

الأعضاءجمعيسولكنكثروةأعغاءباواحدجسدليكما..ن!نه".

21:4رومية.".واحد.عملالا

وكتابهاالأوائلالكنيسةأثمةلأقوالالراعيةالقراءةخلالمن

كلوفي،كتبتصفحةكلفياليهودىالدوريظهرومنظريهاوفلاسفتها

كلوكأنالمومنينهولاءصدورفياختلحتحركةكلوفيقيلتكلمة

لمو،الكنيسةعهدبدايةفينشبالذيفالخلافومهيأ.ومن!تقمعذذلك

مثاليتهاعلىتأتِلماليالاميةالمسيحيةالمبادىعلىخلافأيكنلم-فىل،

حولليسبحتأ،يهوديأخلافأكانبللها،لاحقةأوصابقةفلسفةأبة

اليهوديةهذهلدركلومةالصالحةالوسيلةحولو)نما،باليهوديةالالتزأممبادئ

كانتاليوالاحتماعيةالسياسيةالتنظيماتمختلفولطالأديانبقيةداخل

يومنا،الىواستمرالتوراتيالوشمفظهر،بعدهتشكلتاليأوحينهفي

يهم،لاالواضمف!صمغرهما.أمبرلىأميعقربيدعنالوشمهذاكان

الكونيةوتعاليمهالمسيحلقيمطمسأاليهود!ةأرادتهالذيالوشمأنهالمهمانما

الناشنالاكانهذا)ضعافإخرىناحيةومن،ناحيةمنالتوحيدية
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يكنلمو)ن!الموسريةوبالتعاليميالتوراةربطهخلالمنع!والسيطرة

تعاليمهتثمكلالذىالجديدالدينهذاداخلخلافاتفبخلقكذلك

.الاساسمنالعنصريةلليهوديةنسفاًالطوباوية

متشابكة،مختلفةوبصور،متشعبة،متعددةأرادوهاالئفالخلافات

حوهرعنالتعميةإلىجيعهاتهدفكانت)نما،المسيحيالاكلانداخل

مذهبيةتعدديةإلىتودىبتفسكلاتبالت!لهيوذلك،الكونيةانمسيحيةالمبادئ

منعليهاالسيطرةإلىأووإضمحلالهاالمسيحيةإضعافالىبدورهاتفضي

اليهودية.الاصولالىبهاوالعودةالانجيلنصوصتوراتيةتكريسخلال

وظهرتالمسيحيالدينفيوالفرقوالشيعالمذاهبتعددتفقدوعليه

كان،خادعةانانيةمفاهيمبظلالوتتسزالآحماءمختلفتحملالجمعيات

التوراةتكريس،عقائديةأواحتماعيةأوكانتسياصيةجيعأ،منهاالهدف

كلفياليهوديةتكريىوبالتالمي،لنصوصهالمرحعيةتكرن،مقدسككماب

لاحق.فكركلوريدفياليهودىالمخلبوإثباتضيء،
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أباكم

السما

الكوئيةالكلمات

السطواتملكوتفملأن،بالروحللمساكين"طوبى

يعزونلأنهم،للحزانىطوبى

الأرضيرثونلأنهمللودعاءطوبى

يضبعودط!أنهمالبرإلىوالعطايقللجإعطوبى

يرحونلأنهمللرحماءطوبى

اللةيعاينونلأنهمالقلبلأنقاءطوبى

".يدعونافةابناءلأنهمالسلاملمانعيطوبى

يمقحلبماذاالملحل!دإن،الأرضملحأنتم

ويمخدواالحسنةأعمالكميروالكياكسقذامنوركمفليضيء

.السماواتليالذ!ي

ملكوتثدخلوالنوالفريسيينالكتبةعلىبزكميزدلمناٍ

.وات

الحكم!شوجبباطلأأخيهعلىيفضبمنكل

جهنمنار!ستوجبأحمقيالأخهقالمن

أخيكمعخمامعلىكنتإنقربانكتقدملا

سريعاَلحممكمراضياَكن
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مرةشعينإلىبلمراتصبعليسلأخيكإغفر

لكم!فرإغفروا

غيظكمعلىالشصلفربلا

الأيسرلهحؤلالأيمنخدكعلىضربكمن

بالحيروالثرتاومبلبالشرالثرتقاوملا

لكمأأجرفأييحبونكمالذينأحبتمإن

؟تصنعونلضللأيلقطاخوثكمعلىسمموإن

ئكم،اأعلىأحبوا

لاككمباركوا

مبغفيكمإلىأحسن!وا

ويطردونكم.إليكميسهئونالذينلأجلصلَوا

لأعطه.سألكمن

تردهللامنك!قرضأنأرادمن

أيفاَالرداءلهلاتركلوبكويأخذيخاممكأنأرادمن

اثينمعهلاذهبواحلىاَميلاَسخَركمن

يؤخذبالسيف،بالسيفيأخذمن

السطويأبوكمأيفألكميغفرزلأتهمللناسغفرتمإن

وأزودلكميُكالبهثكيلونالذيبالكيل

ثلىانواصتلىينوألا
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أعطواكالأتمأخلىمجّانأ

للاعنكليالقالحثبةوأماأخهكعينليىالق!نظر"ذا

إليها.لفطن

بحجرللررجمهاخطيئةبلامنكممن

بهمأيفأأتمهكذاإلعلوالكمالناسيفعلأنثريلىيونماكل

أحبتكمكطبعفاًبعفكمأحبوا

يرتفعنفسه!فحومنيتفعنفحهيرلعمن

خادماَلكملليكنعظيطَلهكميكونأنأرادمن

منفهوذلكعلىزادومالا.لا.نعم.نعم.كلامكمليكن

الشرير

وأبيضاءواحدةثعرةجمعلأنلفد!رلالأنكبرأسكتحلفلا

عصاةجميعهاسكمjjjثعووسوداء،

بمالأجسادكمولاثضربونوبمالأكلونبمالحياتكمثهتموالا

إلىتجمعولاتحصدولاكزرعلاإنهاالسماءطيورإلىأنظروا.تلبسون

منها.أفغلبالحريألستميفؤتها.السماويوأبوكمنحازن

ولاثتعبلاتنمو،كيفالحقلزنابقكاملوا.باللباستهتمونلماذا

كواحدةيلب!!نمجدهكلليسليمانولاانهلكمأقولولكنثغزل

اينورليغدأويطرحاليوميوجدالذ!الحقلعثب!نلمانمنها.

.الايمانقل!يليياأتميلبسكمأنبالحريأفلشهكذا،اللةيلبسه
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.شرهاليوميكفيبفسه.بمايه!تمالفدلأنللفد.ثهتموالا

قللطر!مزودأولامناطقكملمىسولالضةولاذهاَلقتنوالا

عصا.ولايةأحلىولالوبنولا

لاحعثالسماءليكنوؤأإكنزوايلأوفعةكنوزألكمثكنزوالا

السارتون!سرقلاوحعثصداءولاسوس!صد

له.لسمنلليعطِثوبانلهمن

فة.فةومالقيصرلقمرماأعطِ

والل.اللةسيدينيخدمأنيقدرأحدلا

وبرهاللَةملكوتأولاَأطلبوا

للة.املكوتإلىغنىيدخلأنمنألهحرإبرةثقبمنجُفلْمرورإن

فلاعطقةصنعتناٍاباس.قدَاممدقتكمتصنعواأناحرزوا

يمينك.تعرلهماثحالك!عرلى

مايعلمأباكملأنكالأممباطلاَالكلاملكزروالاتصفواحين

لسألوهأنقبلإليهتحتاجون

!دهكذا:مفواصلي!تمإن

يكنملكودك،لأتا!ك،يتفذسالسطواتليالذممطأبانا

أمين.الأرضعلىكذلكالسطءليكطمثعئ!تك

الية.حبلهرالحثلْ
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كلهلجسدكبسيطةعمنك!لتل!نالعينهوالجسدمراج

مظلطَ.!كونكلهلجسدكثرلمرةكانتوإنن!أ!كون

تلبهليبهاؤنىل!ثتهلقدإمرأةإلىينظرمن

أعفائكأحديهلكأنلكضرنهلألأقلعهاعنكأعسرثكإن

جهن!مليكلهجسدكيلقيولا

ؤبيحةلارحةأريد

الرحمةمعكمغمنأخوك

.أخاكمنأخوك

يخلص.بلليهلكيأتلمالانسانابن

يأخذنيلاجرنجيباسمنجياَقبلمن

أجرهيفيعلاباردماءكأل!سقىمن

أقرباءكولااخوتكولاأصدقاءكلدعللاوليمةغلىاءمنعتإذا

لادعضيالةصنعتإذابل.بدورهميدعوكلئلاالأكنياءالجرانولا

يكافئوك.حتىلهملع!إذالطوبىلكليكونكينالمط

اللسانيتكقمالقلبففلةمن

بهاويعملأقوالىيسمعيحبنىمن

عب؟الثوكمنيجتنىهل

جيدةأثماراًتفعأنالرديئةالثجرةتقدرلا

تعرلونهمثمارهممن
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ئلاافؤيرflتذلرركمIلطرحوولا.للكلابالقدسلعطوالا

!مزتكم.إلعكمولرلدَلأرجلهالدودما

المرفى.للطبعبإلىالأعحاءقاجلا

بعَهأهلالانانأعداء

!لحمام.اس!ء،!لحماتحكطءكونوا

أ!اء.إدبلأمواتإلهاللةليص

ملكوتهؤلاءلمثللأن،تمنعوهمولاإلم!يلونالاولاددعوا

.السماوات

وهيجملةخارجمنثظهرمبيفةتبوراًلثبهونلأنكملكمويل

خاوجنقونلأنكملكمويل.بتوكلأمواتعقممملؤةداخلمن

.ودعارةاخطالأمملؤانداخلمنوهماوالمحفةالكأس

أثماره.ثعمللأمةويعطىمنكينزعاللةملكوتان

.لصوصمفارةجعيموهوأنتم!دعىملاةب!تبيق

والكونالدبوحدةليثترالمسيح!سوعأتىالكونيةالأقوالبهذه

،الوحدةهذهفيالاندماجمننفسهاعلىاليهوديةفخافتوالانسان

لوحدها،المختارالذضعبتعودالأخافت

الانسانيالجوهرَلطالثعوبمنغرهامعتتساوىأنخافت

الث!عَوِبَءصائرمعالبنوةفيفتتساوىايضاَ،لغوهااللةيصبحأنوخافت

.أخوةالناسيكونأنوخافت
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القحم!قىفلاالمحبةتحكحهانساناًماعاَالكونيصبحأنوخافت

الأمم.لمختلفماعاَأرضاَالمهعادأرضوتصبح،التوراتي

كريعطلالذىللإلهبحاحةتعودفلاالسلام!عئمأنوخافت

المصر!نذكورويقتلالفرعونعحلات

المادىرممانهاعلىوخافت

قلبهافيالذىالحقدعلىوخافت

أنانيتهاعلىوخافت

وفيالتوراةوفيالتلمودنيحاءماكلوعلىمفاهيمهاعلىوخافت

الأنبياء.

اصاطنتهاوحزفالتوراةاشتهتكماليكمليأتِلمالمسيحفهذا

.يدهدطالحقومعولللهدمأتفهو،القول

بر".كلنكملأنبنا"حرىبيوحنا:التقائهلدىيصرحهووها

والتحيز،والدمارالقلأس!علىبنائهلاتماموليسالبرلاكصالهو

مفاهيمحددوقدعيوبهعلىالبناءلاكمالأبدأيأتِلمالمسيحفيصوع

بركلليكملآتفهوالاكمال،

قديمة!برقعةالجديدالوبلوقعلاآتوهو

عتيقة!آنيةفيالجديدةالخمرليضع!أتلموهو

بالنار،ليحرقأولبلىيزكوانماورقعلاالبالمطالقديمفالثوب

فيالجديدةالخمروضععلىضنينوهوالقدكة.الرقعةتعيبهالجديدوالثوب
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زمانهمضىلقدلشيءا!لح!دلمالذىالفخارهذااالقديمالفخار

"بيئ:يدهفيوالحموطالهيكلفي!صرخهووها...االيهالحاحةوانتهت

هيالمصيحيةفالتعاليم":لصوصمغارةحعلتموهوأنتميدعىصلاةييت

القديماليهودىالزقاقمعيجمعهماماوليىالجديدةوالخمرالجديدالئرب

!.المهزئةاليهوديةالرقعةولا

مناليهودبعرفيكونلن،المفاهيمهذه.ممثلالكونيالمسيحهذا

محاربتهمنبدلاكانلذلكلسبطه،خاثنفهوكانوإنداودسبط

...إوصلبهومحاكمتهوملاحقته

وعئت،الصلببعدالتعاليمانتضرتاذ،العظمةكانتوبعدها

الاصولمط،اليهودىالقلبفيا!قدةالثورةفكانتالحديثةالبناءمفاهيم

يومية،فلسفةأصبحتالآلحمنتناقلتهااليالعادلةالمثاليةالاقوالفهذه

الىاللَةوحببتالوثنيةوساديةوحقدو)باحيةفحورمنللناسوعتقأ

الاصشهادوتمنتالجديدالانصانيبالمفهومالايمانأسعدهاالىقلوبهم

فيميزةولاالمصيح،يسوعتعاليمفيغربةفلا؟بدونهالحياةعلىلأحله

اللةاإلىالانتماء

اليهودييحسئهاكما،الكونيالانتماءبوحدةأحىالصا!فالوثي

الكونأرضوبسعةالعادلةالمُحِئةالذبأبوةأمميلكلالأملوأعادتالصاع

للحميعإ.

.الخوفكانومنهالنقمةكانتهذاوعلى
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ولتفتيتالمسيحيسوعتعاليملتفكيكاليهرديةالاصوليةأثمةفانبرى

أخباروتزويرالأمثالودصنالاقوالباختلاقوذلكالمرمنةالمحموعات

منالمصيحيةفياليهوديةاستحياء:وئيسينلهدفينتحقيقأوذلكالسكلة

د!نخلالمن.ممثاليتهاالتشكيكخلالمنالمسيحيةوتفكيك،البدعخلال

فلحفةحوهرمعتتنافىوالىالتعاليملتلكالنقيضةوالآمثالالمحرفةالأقوال

المسيح.يسوع

ضعبعلىملكأيكونلنفيسوع

مميزسبطمنيكونولن

منغ!هادونالضالةاسرائيلبيخرافلانقاذفقطيكونولن

الكونيةالحراف

وقدالصامرةالىالدخولمنتلاميذهكلنعولنلمالمسيحويسوع

محبةفهوإ...للمرضىبلللأصحاءيأتِلمفهو،ليلتينفيهاهوبات

..السواءا.علىوللحميع

فهوممرها،وقتآنقديكنلم)ذقيبىالتينةعلىبدعلموبسوع

لها.حدودلاالئوالمسامحة...اينضبلاالذىالمطلقوالعطاءبعينهاالحكنة

وليساحمه،يحملدينألينثمئيأتِلمووحدهمللمسيحيينليسفهو

فيطموحاتهميحققعسكرياَقائداًولاأمجادهملهميشعيدملكألليهودهو

إ.دلةفنحمبوهتوهموهلوعدتحقيقأطردهاأوالشعوبقتل

وحدهمللبوذيينالمسيحيسوعوليس
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وحدهمللاسلامولأ

الئالمحبةوهوممييزبلاليتكلكدخلالذىالنورهوالممبحيصوع

تكونلمنتسأللا

فيحتاحهاأقوالهالجميعهذايفهممابقدرللحميعهوالمسيحيسوع

بها(.و!مل

القدسوالروحوالابنالآبباسممعتمداَيكنلمالصالحفالامرى

ملكوتإلىدخولكسمةللمعمودكةيحتجلموعنه،يسرعتحدثيوم

لذا.ا

بشفافيةيقزب،الأخلاقيةالقرأنتعاليمي!بقالذىالصاعوالمسلم

الآبباسميعتمدلأنلهضرورةفلايسرعتعاليممعوالتوحدالاندماج

ا.اللَةملكوتيدخلكيالقدسوالروحوالابن

يسوعتعاليمأتبعمنوكلالصالحواليهودى،الصا!والبوذى

لمراسيمالحاحةدوناللة،قلبفيبلاللة،ملكوتفيحميعهمو!بقها،

وأصرار.وشكليات

هي.قوميةأواقليميةأوعرتيةأوعنصريةليستالمسيجةفالت!عاليم

فيوتصهرهمالذاتفوقوالجماعاتبالافرادتسموكونيةأخلاقيةمفاهيم

مئلها.لتطبيقسعيهوبقدراليهحاخهبقدرالفردفيهيسعدانسانيكل

وعقولهمالناسبيوتيدخلالكونعنيفيضالذىكالنورفهي

لأحله.يتنافسواأندوناليهحاحتهمبقدر
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يقيمونولاوينعمونبهفيحيونيتنضقونه،الذىكالهراءوهي

فيمالتوزيعهمكاييلأومكانيةأحدو-سحمونأووخزنهلتملكهسدوداً

اليه.الانتصاءفرادةعلىأوملكيتهحصريةعلىيقتتلونولا،بينهم

إليه.الجميعهذايسعىمابقدرللحميعفهو

بكلالعنصريةاليهوديةتنادتهذه،الكونيةيسوعتعاليممنوخوفاً

لماتحويلهاأوتحريفهاأوالتعاليمهذهلطمسأساليبهابكلوتجئضتفرقها

..التعاليمهذهااصتمراريةخلالمنبقائهاودوامخرهافيه

التعاليمهذهتهويدطريقةعلىاليهوديةالفرقبينالخلافونما

تشمعرتعودولافلتبسهاححمهاعلىلتكونعنصريتهاإعادةوعلىالكونية

هذهبزواليهددصراعإلىالخلافهذاوتحولاليها،الانتماءبغربة

الى،العنصريةفيالمتأصلينالحاخاماتأحدالثانيجالائيلدعاممااليهودية

يجبكافرةبدعةواعتبرهموالنصارىالمسيحيينمخالطةمناليهودمغ

عث!ر:الثانيةالبركةفييقول)ذ"عسرة!ثمموئةصلاةفيالمينيممعلعنهم

أيامنا!وعلىسريعأالظلمدولةول!تأعلرجاء!للمركدين!كن"لا

".الحياةدفرهنويمحواوالمشركونالنمارىويفمحل

المبدا!علىأبداَيكنلموالمسيحيةتدصرعلىكاناليهودبينفالخلاف

ثهونةh>صلاةفيحاءمثلماوعنأمواحهةعليهاالقضاءارادمنفشهماليهودية

منالتدمررذلكفأراد،أعصابوبرودةدهاء!ركانمنومنهم"عسرة

النفرير،فيالنزاعبذوروبالتاليالنصرصفيالكبذورببثوذلكالداخل
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وأداودأحضانالىالمسيحيةتعيدردةالبنررتلكفتممر،للزمنالأمرتركمع

تُسْمَعوحيذالمقبلالموسملبذارواحدةسنبلةتبقيفلاحصاديهامناحلتُكر

المواسم.انتهاءبزمنمبتهحةلمنهافيماالمناحلقرقعة

حقولليالمزروعالزؤانمنتنبهواالصالحرن،المسهحيونأ!ا

البذارحودةعلىلكمحفاظاًحنطتكم،

مننبتماحئدمنتبقىمايقتلعونالمأحورينالفعلةمنوتنبهوا

حصنعلىويغارونحقولكميعشبونأنهمبححة،الأصيلةبذوركم

المرصلالزؤانغرالمستقبلفيتزرعونهماليقىلنوحينهامواحمكم

عندهم.
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شكر

الكتابهذاقراءةجرأةلهمكلألتالذبنجمعاشكر

فرفضواوفهمواقراواالذينمنهملالشكرواخمنوهناقشته

ب!ليشصواالذيناشكركمااجيالمنذعليهمفُرضها

لهعض!انيةبالشكرواميزافكارهممنالكثيرعنجمرت

وجعلهاافكاريارهفالذيالمشحذكلألتلانهاالمناقشين

.وحدةمضاءاكئر

ونفدبريجمبعاًلهمحبىهع

المؤلف
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3991ومزيدةمنقحةطبعةوصدرتثانيةللطبعأعيد-

4991أيارأولليصدرتال!ملةالحاليةالطبعة-
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